
PRILOGA 6 

 

PODATKI, KI JIH JE TREBA POSLATI KOMISIJI EVROPSKE UNIJE 

 

Komisiji Evropske unije je treba poslati naslednje podatke: 

 

1. Za poselitvena območja:  

 

1.1. Jedrnat opis poselitvenega območja: lokacija, velikost, število prebivalcev.  

 

1.2. Pristojni organ.  

 

1.3. Programi varstva pred hrupom v okolju, ki so bili izpeljani v preteklosti in sedanji 

ukrepi na področju hrupa.  

 
1.4. Uporabljene metode računanja ali merjenja.  

 
1.5. Ocenjeno število ljudi, ki živijo v stanovanjih (v stoticah), izpostavljenih enemu od 

naslednjih razredov vrednosti Ldvn, izraženi v dB in merjeni 4 m nad tlemi na najbolj 
izpostavljenem delu fasade: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, ter ločeno za hrup 
cestnega, železniškega in zračnega prometa in za industrijske vire. Številke morajo 
biti zaokrožene na najbližjo stotico (na primer 5200 = med 5150 in 5249; 100 = med 
50 in 149; 0 = manj kot 50). 

 

Navesti je treba tudi, kjer je to primerno in kjer so takšne informacije na voljo, koliko 

oseb v zgornjih kategorijah prebiva v stanovanjih, ki imajo: 

 

- posebno protihrupno zaščito, kar pomeni posebno zaščito stavbe pred enim 

ali več vrstami hrupa v okolju v kombinaciji s takšnim prezračevanimi ali 

klimatskimi napravami, da se lahko ohranja visoka stopnja zaščite pred 

hrupom v okolju,  

 

- tiho fasado, kar pomeni fasado stanovanjske stavbe, kjer je vrednost Ldvn 4 m 
nad tlemi in 2 m pred fasado za hrup iz določenega vira za več kot 20 dB 

nižja kot pri fasadi z najvišjo vrednostjo Ldvn.  
  

Navesti je treba tudi, kako pomembne ceste ter železniške proge in večja letališča, 

kot so opredeljena v 3. členu te uredbe, prispevajo k navedenim rezultatom. 
 

1.6. Ocenjeno skupno število ljudi (v stotinah), ki živijo v stanovanjih, izpostavljenih enemu 
od naslednjih razredov vrednosti Lnoč, izraženi v dB in merjeni 4 m nad tlemi na najbolj 
izpostavljenem delu fasade: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, ter ločeno za hrup 
cestnega, železniškega in zračnega prometa in za industrijske vire. 

 

Navesti je treba tudi, kjer je to primerno in kjer so takšne informacije na voljo, koliko 

oseb v zgornjih kategorijah prebiva v stanovanjih, ki imajo: 

 

- posebno protihrupno zaščito, kot je opredeljena v točki 1.5 te priloge,  
 

- tiho fasado, kot je opredeljena v točki 1.5 te priloge.  
 

Navesti je treba tudi, kako pomembne ceste in železniške proge ter večja letališča 

prispevajo k navedenim rezultatom. 

 

1.7. Pri grafični predstavitvi morajo strateške karte prikazati vsaj konture 60, 65, 70 in 75 

dB.  

 



1.8. Povzetek operativnega programa varstva pred hrupom, ki mora vsebovati vse 

pomembne vidike iz priloge 5 te uredbe in ne obsega več kot deset strani.  
 
2. Za pomembne ceste in železniške proge in večja letališča:  
 

2.1. Splošen opis cest, železniških prog ali letališč: lokacija, velikost in podatki o prometu.  

 

2.2. Opis značilnosti njihove okolice: strnjena naselja, vasi, podeželje ali drugo, informacije 

o namenski rabi prostora, drugi pomembnejši viri hrupa.  

 

2.3. Programi za nadzorovanje hrupa, ki so se izvajali v preteklosti, in ukrepi, sprejeti v 

zvezi s hrupom. 

 

2.4. Uporabljene metode računanja ali merjenja.  
 

2.5. Ocenjeno skupno število ljudi (v stotinah), ki živijo izven strnjenih naselij v stanovanjih, 
izpostavljenih enemu od naslednjih razredov vrednosti Ldvn, izraženi v dB in merjeni 4 
m nad tlemi na najbolj izpostavljenem delu fasade: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75.  

 
Navesti je treba tudi, kjer je to primerno in kjer so takšne informacije na voljo, koliko 

oseb v zgornjih kategorijah prebiva v stanovanjih, ki imajo:  

 
- posebno protihrupno zaščito, kot je opredeljena v točki 1.5 te priloge,  

 
- tiho fasado, kot je opredeljena v točki 1.5 te priloge.  

 
2.6. Ocenjeno skupno število ljudi (v stoticah), ki živijo izven poselitvenih območij v 

stanovanjih, izpostavljenih enemu od naslednjih razredov vrednosti Lnoč, izraženi v dB 
in merjeni 4 m nad tlemi na najbolj izpostavljenem delu fasade: 50-54, 55-59, 60-64, 
65-69, > 70.  

 
Navesti je treba tudi, kjer je to primerno in kjer so takšne informacije na voljo, koliko 

oseb v zgornjih kategorijah prebiva v stanovanjih, ki imajo:  

 

- posebno protihrupno zaščito, kot je opredeljena v točki 1.5 te priloge,  
 

- tiho fasado, kot je opredeljena v točki 1.5 te priloge.  
 

2.7. Celotno območje (v km
2
), ki je izpostavljeno vrednostim Ldvn, ki so višje od 55, 65 

oziroma 75 dB. Navedeno mora biti tudi ocenjeno skupno število stanovanj (v 

stoticah) in ocenjeno skupno število ljudi (v stoticah), ki živijo na vsakem od teh 

območij. Te številke morajo vključevati tudi poselitvena območja.  

 

Konture 55 in 65 dB morajo biti prikazane na eni ali več kartah, ki nudijo podatke o 

lokaciji vasi, mest in poselitvenih območij znotraj teh območij.  

 

2.8. Povzetek operativnega programa varstva pred hrupom mora vsebovati vse 

pomembne vidike iz priloge 5 te uredbe in naj ne obsega več kot deset strani.  

 


