Na podlagi 20. člena Zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS,
št. 15/76, 29/86, RS, št. 23/93, 29/95, 45/95, 41/2004), Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 44/96) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika je Občinski Svet Občine
Vrhnika na svoji 18. seji, dne 25. 11. 2004 sprejel
Odlok o varstvu pred hrupom v Občini Vrhnika
1. člen
S tem odlokom so določena območja, ki so v Občini Vrhnika posebej varovana pred hrupom glede na
dovoljene ravni hrupa, sanacijski ukrepi za zmanjšanje in odpravo prekomernega hrupa ter organ, ki
opravlja nadzor nad izvrševanjem določil tega odloka.
2. člen
Maksimalno dovoljene ravni hrupa so tiste ravni hrupa, ki ne vplivajo škodljivo na psihično in fizično
počutje ljudi in občanov, jih ne ovirajo pri delu in počitku, ne zmanjšujejo delovne storilnosti in ne
vzbujajo nemira.
3. člen
Odlok velja za stalne in občasne vire hrupa, kot so:
1. industrijski in proizvodni objekti
2. obrtniški objekti in delavnice
3. turistični in gostinski objekti
4. promet
5. drugi stroji in naprave
6. zabavne in športne prireditve
7. hrupna vzdrževalna in hišna opravila
8. hišne instalacije (hidranti, črpalke, dvigala in ostalo)
9. drugi povzročitelji hrupa.
4. člen
Varstvo pred hrupom se izvaja na podlagi tega odloka, Zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in
bivalnem okolju (Ur.l. SRS, št. 15/1976, 29/1986, RS, št. 32/1993, 29/1995, 45/1995), Uredbe o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS, št. 45/95), meritev ravni hrupa, upoštevanjem veljavnih
standardov pri objektih, izvedenskih mnenj in posebnih študij, ki jih izvajajo za to pooblaščene
organizacije in posamezniki.
5. člen
Če v posebej zavarovanih območjih iz 8. člena tega odloka hrup presega maksimalno dovoljeno
raven, odredijo pristojne inšpekcijske službe izdelavo sanacijskega programa za odpravo ali
zmanjšanje hrupa.
6. člen
Izdelavo sanacijskega programa in sredstva za odpravo oz. zmanjšanje hrupa zagotovi povzročitelj
hrupa.
Sanacijski program varstva pred hrupom vsebuje predvsem:
- prikaz obstoječega stanja,
- opredelitev ciljev,
- prikaz sanacije posameznih virov hrupa ter nosilce in roke za izvedbo sanacije,
- vrstni red in dinamiko izvajanja sanacijskega programa,
- potrebna finančna sredstva in vire financiranja.

7. člen
V Občini Vrhnika veljajo v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS, št.
45/95) 4 stopnje varstva pred hrupom. Za posamezno območje se stopnja varstva pred hrupom
določa na podlagi Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000
in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami
(Uradne objave Naš časopis št. 4/87, 13/88, Ur.l. RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97,
76/98, Uradne objave Naš časopis št. 40/2001, 303/2004), pri čemer za posamezna planska območja
veljajo naslednje stopnje varstva pred hrupom :
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proizvodna, obrtna in servisna dejavnost
8. člen

Posebej zavarovana območja pred hrupom so območja s II., III., in IV. stopnjo varstva pred hrupom.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojni organ Občine Vrhnika.
KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z globo 300.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba oz. samostojni podjetnik, v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v predvidenem roku ne sprejme ali ne izvede sanacijskega
programa (6. člen).
Z globo 80.000,00 SIT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
gospodarske družbe ali druge pravne osebe.
Z globo 50.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 6. člena tega odloka.
PREHODNE DOLOČBE
11. člen
Po sprejemu prostorskega reda občine, ki bo na novo določil planska območja in njihovo
poimenovanje, se za posamezna območja na novo določi stopnje varstva pred hrupom.
12. člen
Ta odlok se objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis in začne veljati 15 dni po objavi.
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