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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga za predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju je drugi, tretji in šesti odstavek 17. člena, šesti odstavek 20. člena, prvi in drugi
odstavek 23. člena, šesti odstavek 70. člena in trinajsti odstavek 74. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE;v nadaljevanju: ZVO-1).
2. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa
Veljavna Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18; v nadaljevanju:
uredba) določa vire hrupa, stopnje varstva okolja in merila za razvrščanje, mejne emisijske vrednosti
kazalcev hrupa za vire hrupa, ocenjevanje kazalcev hrupa, ukrepe za zmanjšanje emisij hrupa v
okolje, vire hrupa, za katere mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, vire hrupa za katere
upravljavcem ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, začasne metode za ocenjevanje
kazalcev hrupa in prilagoditve začasnih metod za ocenjevanje kazalcev hrupa.
V veljavni ureditvi so metode ocenjevanja vrednosti kazalcev hrupa določene v dveh uredbah, in sicer
v Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04), ki je v Prilogi 2 prenaša
Prilogo II iz Direktive 2002/49/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o ocenjevanju in upravljanju
okoljskega hrupa in v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18), ki
je skladno s Priporočilom Komisije 2003/613/ES v zvezi z navodili o revidiranih začasnih računskih
metodah industrijskega hrupa, hrupa letališč, hrupa cestnega in železniškega prometa ter s hrupom
povezanih emisijskih podatkov v Prilogi 2 in Prilogi 3 določala začasne metode ocenjevanja kazalcev
hrupa in njihove prilagoditve.
V 1. členu predlagane se črta drugi odstavek 1. člena uredbe, saj bodo metode ocenjevanja hrupa v
skladu z zahtevami Direktive Komisije (EU) 2015/996 z dne 19. maja 2015 o določitvi skupnih metod
ocenjevanja hrupa v skladu z Direktivo 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta določene v
predlagani Uredbi o spremembi Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa.
V 2. členu predlagane uredbe se zaradi uskladitve s spremenjenim 1. členim uredbe črtata 6. in 19.
točka prvega odstavka 3. člena uredbe (pojmi), saj sta ta dva pojma nepotrebna.
V 3. členu predlagana sprememba 6. člena uredbe je potrebna zaradi uskladitve s predlagano
spremembo Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, ki določa metode ocenjevanja hrupa.
V 4. členu je predlagane se črtata Priloga 2 in Priloga 3 uredbe, saj bodo skupne metode ocenjevanja
hrupa določene v predlagani Uredbi o spremembi Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa.
V 5. členu predlagane uredbe je določen vacatio legis, v katerem je zaradi nujnosti uveljavitve
predpisa določeno, da pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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Na podlagi drugega, tretjega in šestega odstavka 17. člena, šestega odstavka 20. člena, prvega in
drugega odstavka 23. člena, šestega odstavka 70. člena in trinajstega odstavka 74. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) se drugi odstavek
1. člena črta.

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se 6. in 19. točka, črtata.
Dosedanje 7. do 18. točka postanejo 6. do 17. točka, v novi 17. točki pa se podpičje nadomesti s piko.

3. člen
V prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Hrup v okolju se na posameznem območju varstva pred hrupom ocenjuje iz rezultatov meritev ali
modelnih izračunov na podlagi metod ocenjevanja hrupa, določenih v predpisu, ki ureja ocenjevanje in
urejanje hrupa v okolju.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

4. člen
Priloga 2 in Priloga 3 se črtata.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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