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3. UVOD
3.1. OZADJE IN NAMEN
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, pripravlja občinski prostorski načrt. Prostorski
načrt občine bo temeljni prostorski razvojni dokument občine s katerim se določajo nadaljnje
usmeritve za urejanje prostora in varstvo okolja. Z načrtom se bodo podajale usmeritve za nadaljnji
usklajen in vzdržen razvoj dejavnosti v prostoru in njegovo rabo.
Vzporedno s pripravo občinskega prostorskega načrta je Občina Grosuplje naročila tudi izdelavo
Načrta III. in IV. območij varstva pred hrupom, ki pokriva območje celotne občine Grosuplje.
Načrt III. in IV. območij varstva pred hrupom je bil izdelan na podlagi:
− predloga OPN Grosuplje (tekstualni in grafični del),
− terenskega ogleda,
− usklajevalnih sestankov med izdelovalci načrta, pripravljavcev občinskega prostorskega
načrta in predstavniki Občine Grosuplje,
− pridobljenih smernic in strokovnih podlag pristojnih urejevalcev prostora (v postopku
priprave občinskega prostorskega načrta),
− podatkov iz veljavnih prostorskih aktov občine,
− podatkov Geodetske uprave RS (TTN5, DTK25, DOF, DKN, DMR, kataster stavb),
− predvidene podrobnejše namenske rabe prostora,
− podatkov o prostorski problematiki in razvojnih pobudah, povzetih iz že izdelanih
strokovnih gradiv.
Načrt vsebuje tekstualni in grafični del. Grafični del vsebuje karte območij III. in IV. stopnje
varstva pred hrupom v občini Grosuplje. V digitalni obliki so podatki dostopni na Občini Grosuplje.
3.2. PREDPISI
-

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04),
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur .l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09,
62/10),
Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08),
Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l. RS, št. 17/9).
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4. METODOLOGIJA
4.1. NAMENSKA RABA PROSTORA IZ OPN OBČINE GROSUPLJE
V osnovi so posamezna območja varstva pred hrupom določena na podlagi namenske rabe prostora.
Namenska raba prostora je določena v Občinskem prostorskem načrtu občine Grosuplje (v
nadaljevanju OPN) in prikazana v kartografskem delu na kartah "Pregledna karta občine s prikazom
osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture" ter "Prikaz območij
enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev''.
OPN občine Grosuplje deli osnovno in podrobnejšo namensko rabo prostora na naslednji način:
Namenska raba prostora
I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
S - območja stanovanj
SS - stanovanjske površine
SK –površine podeželskega
naselja
C – območja centralnih
dejavnosti

I - območja proizvodnih
dejavnosti
B - posebna območja
Z - območja zelenih
površin

P - območja in omrežja
prometne
infrastrukture
E - območja energetske
infrastrukture
O - območja okoljske
infrastrukture
F - območja za potrebe
obrambe v naselju
A – površine razpršene
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SP - površine počitniških hiš
CU – urbano središče
CV – vaško jedro
CD - druga območja
centralnih dejavnosti

IG - gospodarske cone
IK - površine z objekti za
kmetijsko proizvodnjo
BT - površine za turizem
ZS - površine za rekreacijo
in šport
ZP - parki
ZD - druge urejene zelene
površine
ZK - pokopališča
ZV – površine za
vrtičkarstvo
PC - površine cest
PZ – površine železnic

Podrobnejša členitev namenske rabe prostora
SSe - eno in dvostanovanjske površine
SSv - večstanovanjske površine
SK - površine podeželskega naselja
SKvr - vaški rob
/
/
/
CDs - druga območja centralnih dejavnosti
s prevladujočimi stanovanjskimi površinami
CDos - druga območja centralnih dejavnosti
s prevladujočimi obrtnimi in stanovanjskimi
dejavnostmi
CDo - druga območja centralnih dejavnosti
s prevladujočimi obrtnimi dejavnostmi
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

A – površine razpršene poselitve
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poselitve
II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
K1 – najboljša kmetijska
/
zemljišča
K2 – druga kmetijskih
/
zemljišča
III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ
G – gozdna zemljišča
/
IV. OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA
V – površinske vode
VC - celinske vode
V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ
L - območja mineralnih
LN - površine nadzemnega
surovin
pridobivalnega prostora
f - območja za potrebe
/
obrambe zunaj naselij

AK – kmetije
/
/

G – območja gozdov
GPN - gozd s posebnim namenom
/
/
/

4.2. DOLOČITEV POSAMEZNIH OBMOČIJ STOPNJE VARSTVA PRED HRUPOM
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur .l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10)
med drugim določa zaradi varstva naravnega in življenjskega okolja pred hrupom tudi stopnje
zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom.
Meje III. in IV. območja varstva pred hrupom na posameznem območju poselitve določi
občina v prostorskem načrtu, ki ureja rabo prostora tega območja poselitve, s tem da mora
pri uvrstitvi posameznega območja poselitve v območje varstva pred hrupom upoštevati
podrobnejšo namensko rabo prostora v skladu z merili za uvrstitev v območja varstva pred
hrupom.
V nadaljevanju Uredba določa, da razvrsti na posameznem območju poselitve območja II. stopnje
varstva pred hrupom minister, pristojen za okolje, na podlagi pobude občine, če iz dokumentacije,
priložene k pobudi, sledi, da so izpolnjene zahteve varstva pred hrupom, ki v skladu z Uredbo
veljajo za takšno območje varstva pred hrupom.
V izdelanem načrtu je v sklopu občinskega prostorskega načrta za posamezna območja, glede na
občutljivost za škodljive učinke hrupa, določena III. in IV. stopnja varstva pred hrupom na način
kot ga določa Uredba. V načrtu so glede na predvideno podrobnejšo namensko rabo prostora
označena tudi potencialna območja II. stopnje varstva pred hrupom, ki so v tej fazi (predlog OPN
občine Grosuplje) sicer določena kot območja III. stopnje varstva pred hrupom.
V nadaljevanju so navedene zahteve iz Uredbe o načinu določitve posameznih stopenj varstva pred
hrupom in opisano kako so bile upoštevane v predmetnem načrtu.
I. stopnja varstva pred hrupom
se določi za vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred
hrupom, razen površin na naslednjih območjih:
– na območju prometne infrastrukture,
– na območju gozdov na površinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti,
– na območju za potrebe obrambe in
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– na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Mirno območje na prostem je v splošnem definirano kot območje varstva pred hrupom, ki obsega
zavarovano območje v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave. Na območju občine
Grosuplje ni zavarovanega območja narave, zato tudi niso izpolnjeni pogoji za določitev
območij I. stopnje varstva pred hrupom.
II. stopnja varstva pred hrupom
se določi za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerem ni dopusten noben
poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območju družbene infrastrukture površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic,
zdravilišč in okrevališč,
– na območju stanovanj čiste stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene in
površine počitniških hiš,
– na posebnem območju, ki je namenjeno površini za turizem
V načrtu so glede na predvideno podrobnejšo namensko rabo prostora označena potencialna
območja II. stopnje varstva pred hrupom. Tem območjem je v tej fazi (predlog OPN občine
Grosuplje) sicer določena III. stopnja varstva pred hrupom. V prihodnosti ima Občina
Grosuplja izmed teh območjih izločiti območja strožje, II. stopnje varstva pred hrupom in
dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev varstva pred hrupom vložiti na ministrstvo v potrditev.
Kot potencialna območja II. stopnje varstva pred hrupom so v skladu z OPN občine Grosuplje
določena območja z naslednjo podrobnejšo namensko rabo:
(v grafičnih prilogah načrta označena z zeleno barvo)
⋅ SS - stanovanjske površine
⋅ SP - površine počitniških hiš
⋅ BT - površine za turizem
III. stopnja varstva pred hrupom
se določi za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v
okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območju stanovanj: splošne stanovanjske površine in stanovanjske površine s kmetijskimi
gospodarstvi,
– na območju družbene infrastrukture: površine za vzgojo, izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo,
javno upravo in opravljanje verskih obredov,
– na območju zelenih površin: površine za rekreacijo in šport, parki in pokopališča,
– na mešanem območju vse osrednje in mešane površine in
– na območju vodnih zemljišč vse površine razen površin vodne infrastrukture in površin na
mirnem območju na prostem.
Območja III. stopnje varstva pred hrupom so v skladu z OPN občine Grosuplje določena na
površinah (poleg potencialnih območij II. stopnje varstva pred hrupom) z naslednjo podrobnejšo
namensko rabo:
(v grafičnih prilogah načrta označena z modro barvo)
⋅ A - površine razpršene poselitve
Načrt št.: 226-01/12

Stran 7 od 9

Ipsum, d.o.o.
Ljubljanska cesta 72
1230 Domžale

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

C - območja centralnih dejavnosti
CD - druga območja centralnih dejavnosti
CU - osrednja območja centralnih dejavnosti
SK - površine podeželskega naselja
SP - površine počitniških hiš
SS - stanovanjske površine
VC - celinske vode
ZD - druge urejene zelene površine
ZK - pokopališča
ZP - parki
ZS - površine za oddih in rekreacijo

IV. stopnja varstva pred hrupom
se določi na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z
varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na posebnem območju površine drugih območij, ki so namenjene za nakupovalna središča,
sejmišča in zabaviščne objekte (npr. avtodrom, vrtiljak ali športno strelišče), in površine drugih
podobnih območij,
– na območju proizvodnih dejavnosti: površine za industrijo, površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo in površine za proizvodnjo,
– na območju prometne infrastrukture vse površine,
– na območju komunikacijske infrastrukture vse površine,
– na območju energetske infrastrukture vse površine,
– na območju okoljske infrastrukture vse površine,
– na območju vodnih zemljišč vse površine vodne infrastrukture,
– na območju mineralnih surovin vse površine, namenjene izkoriščanju mineralnih surovin,
– na območju kmetijskih zemljišč vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdov: vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine
gozda kot zemljišča, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju za potrebe obrambe: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri
obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in
– na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: vse površine, če ne nastaja
zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Območja IV. stopnje varstva pred hrupom so v skladu z OPN občine Grosuplje določena na
površinah z naslednjo podrobnejšo namensko rabo:
(v grafičnih prilogah načrta označena z vijolično barvo)
⋅ IG - gospodarske cone
⋅ IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
(v grafičnih prilogah načrta označena z belo barvo)
⋅ K1 - najboljša kmetijska zemljišča
⋅ K2 - druga kmetijska zemljišča
⋅ G - gozdna zemljišča
(v grafičnih prilogah načrta označena s sivo barvo)
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⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

PC - površine cest
PZ - površine železnic
E - območja energetske infrastrukture
O - območja okoljske infrastrukture
N - območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
f - območja za potrebe obrambe zunaj naselja
LN - površine nadzemnega pridobivalnega prostora

V zvezi z določitvijo posameznih območij varstva pred hrupom Uredba določa tudi:
Na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. območjem varstva
pred hrupom mora biti območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom v širini z vodoravno
projekcijo 1000 m in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. območje varstva pred
hrupom. Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, je
lahko manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali
zaradi drugih razlogov na I. oziroma na II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne
vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.
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