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ZPNačrt določa cilje prostorskega načrtovanja, 

med njimi, zagotavljanje zdravja prebivalstva
Zakon o prostorskem načrtovanju (9. odstavek, 3. člen) 

Pravilnik o izdelavi OPN določa prostorske 

izvedbene pogoje za načrtovanje posegov v 

prostor glede varovanja zdravja, med njimi,

varstva pred hrupom

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za 

določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (25. čl.)



Naloge OPN v zvezi z zagotavljanjem varstva 

pred hrupom:

- ustrezno umeščanje namenskih rab, da se 

stanje v okolju ne poslabšuje,

- določitev območij varstva pred hrupom, ki 

izhaja iz podrobne namenske rabe,

- določitev urbanističnih ukrepov za 

izboljšanje stanja.



OPN MOL ID: 

Karta območij varstva pred hrupom
Strokovne podlage izdelave karte območij varstva pred hrupom v IPN, LUZ d.d., 2009

Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID:

Spremembe in dopolnitve Karte območij 

varstva pred hrupom
Strokovne podlage Izdelava sprememb in dopolnitev področja varstva pred hrupom v 

postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, A-projekt, 2015



Upoštevanje stanja in načrtovanje razvoja

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 

okolju,

- Strateška karta hrupa za Mestno občino 

Ljubljana, 2007,

- Novelacija karte hrupa cestnega prometa za 

Mestno občino Ljubljana (ceste >1 mio. 

prometa), 2014.



Upoštevanje stanja in načrtovanje razvoja

Razvojni in varstveni vidik OPN:

- območja/pasovi okoli pomembnih cest, 

železnice in industrijskih območij,

- razvojna in prireditvena območja,

- mirna območja na prostem,

- varovana območja sosesk – potencialna II. st. 

varstva pred hrupom.





Izvedbeni pogoji glede hrupa za:
(89. čl. OPN MOL ID)

- novogradnje in rekonstrukcije stavb z 

varovanimi prostori, 

- območja možne prekomerne obremenitve s 

hrupom - prikazana v Prikazu stanja prostora,

- načrtovanje nove prometne infrastrukture, 

- priprave OPPN, idr.



Nadaljnje aktivnosti:

- Operativni program varstva pred hrupom za 

mesto Ljubljana,

- novelacija zakonodaje,

- prometna politika, idr.


