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0. UVOD 
 
Občina Žalec se je konec leta 2018, ob zaključku projekta LAS SSD »Okoljsko osveščeni« 
odločila izvajati lastne indikativne meritve onesnaženosti zunanjega zraka in obremenjenosti 
zunanjega okolja s hrupom z lastno merilno postajo. V januarju 2019 je postavljena taka merilna 
postaja najprej na objektu občine Žalec, v juniju 2019 pa je bila merilna postaja prestavljena na 
ulično svetilko na robu vrta pri objektu Ulica Rista Savina 16a.  
 
V tem poročilu smo prikazali podatke o izmerjenih vrednostih hrupa v zunanjem okolju na 
lastni merilni postaji ter jih primerjali z rezultati dolgotrajnih (1.mesečnih) meritev hrupa, ki jih 
je v letu 2019 izvedlo podjetje EPI SPEKTRUM d.o.o. z Maribora. 
 
Dolgotrajne meritve hrupa je družba EPI SPEKTRUM d.o.o. z Maribora izvajala na treh 
merilnih mestih (1): 
� Cesta Žalskega tabora 5a, 
� Partizanska ulica 39, 
� Ulica Rista Savina 15. 
 
Na vsakem od merilnih mest so se dolgotrajne meritve hrupa izvajale v trajanju cca. 1 mesec 
na višini 4,0 m z merilnikom hrupa NTi-2, ser.št. A2A-11103-EO (1). Navedena merilna mesta 
so prikazana na sliki 1 (1). 
 

 
Slika 1: Merilna mesta Cesta za izvedbo dolgotrajnih meritev hrupa: Žalskega tabora 5a, Partizanska ulica 
39 in Ulica Rista Savina 15 (1). 
 
Na podlagi izvedenih dolgotrajnih meritev hrupa v zunanjem okolju s strani podjetja EPI 
SPEKTRUM d.o.o. v letu 2019 (1), je bilo ocenjeno, da na merilnih mestih Cesta Žalskega 
tabora 5a in Partizanska ulica 39 zaradi obratovanja družbe OMCO Metals d.o.o. ne prihaja do 
čezmernih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, kot jih določa Uredba o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (v tekstu uporabljamo le naziv pravnega akta, vse uradne objave so 
razvidne iz poglavja 5.2.) (v nadaljevanju »Uredba hrup«).  
 
Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa na podlagi citiranih izvedenih meritev hrupa na merilnem 
mestu na Ulici Rista Savina 15 v letu 2019 s strani podjetja EPI SPEKTRUM d.o.o. 
prikazujemo v tabeli 1 (1).  
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Tabela 1: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa na merilnem mestu na Ulici Rista Savina 15 (1) v izvedbi EPI 
SPEKTRUM d.o.o. 
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Iz tabele 1 je razvidno, da so bile na merilnem mestu Ulica Rista Savina 15 tekom meritev hrupa 
v obdobju od 1.10.2019 in 31.10.2019 v izvajanju podjetja EPIKSPEKTRUM Maribor zaradi 
obratovanja družbe OMCO Metals d.o.o. mejne vrednosti kazalcev hrupa za napravo, obrat ali 
industrijski kompleks, presežene 6-krat, in sicer (1): 
� v večernem obdobju 23.10.2019,  
� v nočnem obdobju 23., 24. in 25.10.2019, 
� v celodnevnem obdobju 23.10.2019 in 24.10.2021. 
 
Iz tabele 1 je  razvidno tudi, da razlike v ocenjenih vrednostih dnevnih kazalcih hrupa Ldvn  
(celotna obremenitev) in s korekcijami hrupa (za vir hrupa) lahko znašajo tudi od 2 do 18 dBA 
(povprečno 6,2 dBA). 
 
Zaradi občasnega preseganja mejnih vrednosti kazalcev hrupa tekom dolgotrajnih 
(enomesečnih) meritev hrupa na merilnem mestu Ulica Rista Savina 15 in zaradi spremljanja 
rezultatov lastne merilne postaje se je občina Žalec odločila izdelati poročilo o celoletnih 
meritvah hrupa na lastni merilni postaji, ki je nameščena na stebru javne razsvetljave na robu 
vrta stanovanjske hiše na Ulici Rista Savina 16a.  
 
Merilna postaja je od merilnega mesta v sklopu enomesečnih meritev hrupa na Ulici Rista 
Savina 15 oddaljena cca. 10 m in se nahaja bližje podjetju OMCO Metals d.o.o. Zaradi 
navedene prestavitve merilnega mesta bližje podjetju OMCO Metals d.o.o. se lahko po naši 
oceni izmerjene indikativne vrednosti hrupa zvišajo napram izmerjenim vrednostim v okviru 
dolgotrajnejših meritev hrupa, ki jih je v letu 2019 izmerilo podjetje EPI SPEKTRUM d.o.o. 
 
V nadaljevanju opisujemo samo meritve obremenjenosti okolja s hrupom na lastni merilni 
postaji, ker je za meritve onesnaženosti zraka izdelano ločeno poročilo o meritvah. 
 
 
1. MERITVE HRUPA V ZUNANJEM OKOLJU V LETU 2020 Z LASTNO MERILNO 
POSTAJO 
 
V letu 2020 je družba E-Soft d.o.o. s Škofja Loke skladno z naročilom Občine Žalec izvajala 
kontinuirane meritve hrupa v zunanjem okolju na merilnem mestu na Ulica Rista Savina 16a 
za namen sprotnega dnevnega prikazovanja rezultatov meritev na spletni strani občine Žalec. 
Pridobljeni rezultati meritev so nam služili za izračun letnih vrednosti kazalcev hrupa in njihovo 
ovrednotenje v skladu z zakonodajnimi določili. 
 

1.1 Občinska merilna postaja  

Merilna postaja občine Žalec je nameščena na ulični svetilki ob objektu na naslovu Ulica Rista 
Savina 16a na višini 3 m. V okviru merilne postaje sta nameščena merilnik onesnaženosti 
zunanjega zraka, merilnik hrupa in vremenska postaja. Lokacijo merilnega mesta prikazujemo 
na sliki 2.  
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Slika 2: Prikaz lokacije merilne postaje občine Žalec za merjenje ravni hrupa v zunanjem okolju na lokaciji 
ob stanovanjskem objektu Ulica Rista Savina 16a (MP) 
 
Na sliki 3 prikazujemo merilno postajo na Ulici Rista Savina 16a. 
 

Slika 3: Merilna postaja na lokaciji Ulica Rista Savina 16a. 
 

MP Ul. Rista 
Savina 

Industrijska cona Žalec 
in lokacija družbe 
OMCO Metals d.o.o. 
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1.2  Metoda meritev hrupa in merjeni parametri 

Na merilni postaji pred stanovanjsko stavbo Ulica Rista Savina 16a so se v letu 2020 
kontinuirano merile imisijske ravni zunanjega hrupa z beleženjem vsakih 5 minut. Iz beleženih 
rezultatov meritev hrupa so se izračunale urne logaritmične povprečne vrednosti ravni 
zunanjega hrupa, iz teh vrednosti pa so se izračunale vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč 
in Ldvn za posamezne dni skladno z določili standarda SIST ISO 1996:1-2016. 
 
Do izpada merilnih podatkov je prišlo v obdobju od. 30.7. – 17.8.2020 zaradi okvare repetitorja 
za prenos podatkov, pri čemer so bili podatki o meritvah hrupa za dneve od 30.7. do 3.8.2020 
ter za 17.8.2020 naknadno najdeni na vmesnem pomnilniku in ročno dodani v bazo rezultatov 
meritev hrupa (4). Izpad podatkov o meritah hrupa je bil torej v obdobju od 4.8. – 16.8.2020 
(4). Občasno je prihajalo tudi do izpadov posameznih meritev tako, da za posamezne dneve 
niso izračunani kazalci hrupa za enega ali več obdobij dneva. 
 
V času od 25.7.2020 do 3.8.2020 so se skladno z obvestilom družbe OMCO Metals Slovenia 
d.o.o. na območju navedene družbe izvajala vzdrževalna dela in redni letni remont (5). Na 
merilni postaji občine Žalec v tem obdobju ni bilo zaznanih pomembnih povečanj izmerjenih 
vrednosti hrupa (4), kar je razvidno tudi iz priloge 1 tega poročila.  
 
Tekom meritev hrupa so se na merilni postaji občine Žalec merili tudi vremenski parametri, in 
sicer temperatura, vlažnost zraka in zračni pritisk.   
 
Izračun kazalcev hrupa  
V skladu z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju poznamo naslednje kazalce 
hrupa: 
1. Ldan, ki opisuje ravni hrupa v dnevnem obdobju, ki traja od 6.00 do 18.00 ure, dolžina 

obdobja dneva pa traja 12 ur, 
2. Lvečer, ki opisuje ravni hrupa v večernem obdobju, ki traja od 18.00 do 22.00 ure, dolžina 

obdobja večera pa traja 4 ure, 
3. Lnoč, ki opisuje ravni hrupa v nočnem obdobju dneva, ki traja od 22.00 do 06.00 ure, dolžina 

obdobja noči pa traja 8 ur, 
4. Ldvn, ki je t.i. kombinirani kazalec hrupa, ki se izračuna iz vrednosti kazalcev hrupa Ldan, 

Lvečer in Lnoč. 
 
V nadaljevanju prikazujemo enačbe v skladu s katerimi se iz izmerjenih podatkov izračunajo 
kazalci hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč in Ldvn. 
 
Kazalec hrupa za dnevni čas Ldan izračunamo po enačbi 1 (za obdobje celega leta): 
Ldan =  10 log ((1/4380) � 100.1 x Lr x to,i))       (dBA)                                               (enačba 1) 
� Lr – ocenjena raven hrupa  v dnevnem času 
� to – čas nastajanja hrupa v urah v dnevnem času  v obdobju enega leta 
 
Kazalec hrupa za večerni čas Lvečer izračunamo po enačbi 2 (izračun za obdobje celega leta): 
Lvečer =  10 log ((1/1460)�  100.1 x Lr x to,i))       (dBA)                                              (enačba  2) 
� Lr – ocenjena raven hrupa  v večernem času 
� to – čas nastajanja hrupa v urah v večernem času v obdobju enega leta 
 
Kazalec hrupa za nočni čas Lnoč izračunamo po enačbi 3 (izračun za obdobje celega leta): 
Lnoč =  10 log ((1/2920) � 100.1 x Lr x to,i))   (dBA)                                                   (enačba  3) 
� Lr – ocenjena raven hrupa  v nočnem času 
� to – čas nastajanja hrupa v urah v nočnem času v obdobju enega leta 



Poročilo o meritvah hrupa v zunanjem okolju v Občini Žalec za leto 2020 
 
 

  Arh.št.: 116/1-2021     Datoteka: Obcina Zalec_Porocilo o meritev hrupa v zunanjem okolju      Stran od strani: 9 od  17 
Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti 

 

Vrednost kazalca hrupa Ldvn izračunamo po enačbi 4 (izračun za obdobje celega leta): 

Ldvn = )102920101460104380(
8760

1
log10 10

10

10

5

10

��

�����
nočvecerdan LLL

      (dBA)     (enačba 4) 

pri čemer je: 
� Ldan: izračunani kazalec hrupa za dnevni čas  
� Lvečer: izračunani  kazalec hrupa za večerni čas 
� Lnoč: izračunani kazalec hrupa za nočni čas 
 

Skladno z določili Uredbe hrup so za obrate/naprave določene tudi mejne vrednosti konične 
ravni hrupa. Konične ravni hrupa so vrednosti hrupa, ki so v obdobju merjenja dosežene v 1 
% časa meritev in se prikazujejo s parametrom L1. Ker so se tekom meritev hrupa v letu 
2020 beležili rezultati meritev hrupa na 5 minut, rezultate meritev hrupa pa smo pridobili v 
obliki izračunanih dnevnih kazalcev hrupa (4), podatkov o koničnih ravneh hrupa L1 iz 
poslanih rezultatov meritev hrupa ni možno dobiti, zato jih v nadaljevanju tega poročila ne 
obravnavamo.   
 

1.3  Merilna oprema  

Za meritve hrupa se je uporabila merilna postaja AQI1 Industrial, proizvajalca uRad, ki skladno 
s standardom SIST ISO 1996-2:2017 ni merilna oprema razreda 1 in torej NI primerna za 
akreditirane meritve hrupa, temveč le za indikativne meritve hrupa, na podlagi katerih lahko 
sklepamo o eventualnih konfliktih/problemih glede hrupa v okolju, niso pa te meritve ustrezne 
za ugotavljanje natančnih vrednosti hrupa. 
 
Merilna oprema je bila umerjena pri proizvajalcu v letu 2019 pred namestitvijo na merilno 
mesto Ulica Rista Savina 15, naslednjič se bo umerila v januarju 2022 s strani upravljavca 
naprave. 
 

1.4  Prikaz meritev na spletni strani občine Žalec (kakovost zraka) 

Podatki z merilne postaje v Žalcu se dnevno posredujejo na spletno stran občine, kjer se 
prikazujejo rezultati meritev hrupa na naslednji povezavi: 
https://iot.sensware.si/zlc/Home/Map. Na navedeni povezavi se prikazujejo povprečne 
vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za posamezen dan, pri čemer se uporablja naslednja 
legenda izmerjenih vrednosti: 

 
Izmerjene vrednosti hrupa so nižje od mejnih vrednosti za celotno obremenitev iz Preglednice 1 
Priloge 1 Uredbe hrup 

 
Izmerjene vrednosti hrupa so višje od mejnih vrednosti za celotno obremenitev iz Preglednice 1 
Priloge 1 Uredbe hrup, toda nižje od mejnih vrednosti zaradi prometnih površin iz Preglednice 2 
Priloge 1 Uredbe hrup 

 
Izmerjene vrednosti hrupa so višje od mejnih vrednosti za celotno obremenitev iz Preglednice 2 
Priloge 1 Uredbe hrup 

 
Prikazani rezultati meritev hrupa so dostopni za en mesec nazaj, in sicer se prikazujejo: 
� Izmerjene dnevne povprečne vrednosti hrupa za kazalec Lnoč, 
� Izmerjene dnevne povprečne vrednosti hrupa za kazalec Ldvn, 
� Minimalne in maksimalne vrednosti dnevnih povprečnih vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in 

Ldvn v zadnjem mesecu. 
 
Primer prikaza rezultatov meritev hrupa na spletni povezavi občine Žalec prikazujemo na sliki 
4 (6).  
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Slika 4: Primer prikaza rezultatov meritev hrupa na merilni postaji v občini Žalec (6). 
 

1.5  Izračun in vrednotenje letnih vrednosti kazalcev hrupa   
 

1.5.1 Stopnje varstva pred hrupom in mejne vrednosti kazalcev hrupa 
 
Stopnje varstva pred hrupom 
V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (v nadaljevanju OPN) sodi 
objekt Ulica Rista Savina 16a, kjer so se izvajale meritve hrupa, v enoto urejanja prostora (EUP) 
ŽA-1 z določeno namensko rabo SSe - stanovanjske površine, ki so namenjen bivanju brez ali 
s spremljajočimi dejavnostmi. Skladno z določili citiranega OPN velja za stanovanjske površine 
III.  stopnja varstva pred hrupom, kar je skladno z določili Uredbe hrup. 
 

V skladu z določili Uredbe hrup obsega III. stopnja varstva pred hrupom naslednja območja 
podrobnejše namenske rabe prostora: 

� območje stanovanj: stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne 
namene, površine podeželskega naselja ali počitniških hiš, 

� območje centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti ali druga 
območja centralnih dejavnosti, 

� posebno območje: površine športnih centrov ali površine za turizem, 
� območje zelenih površine: površine za oddih, rekreacijo in šport, parki, površine za 

vrtičkarstvo, druge urejene zelene površine ali pokopališča, 
� površine razpršene poselitve, 
� razpršeno gradnjo. 

 
Mejne vrednosti hrupa 
Mejne vrednosti kazalcev hrupa v III. stopnji varstva pred hrupom smo zbrali v tabeli 2. 
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Tabela 2: Mejne vrednosti  kazalcev hrupa v III. stopnji varstva pred hrupom 

Vrsta ravni 
Ldan 

(dBA) 
Lvečer 

(dBA) 
Lnoč  

(dBA) 
Ldvn 

(dBA) 

III. stopnja varstva pred hrupom 
mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom - - 50 60 
mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom 
zaradi prometnih površin*  

- - 59 69 

mejna vrednost kazalcev hrupa za napravo, obrat, industrijski objekt 58 53 48 58 
mejna vrednost konične ravni hrupa L1 za napravo, industrijski objekt  85 70 70 - 

Opomba:  
* s prometnimi površinami je povzeto obratovanje enega ali več linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in večjega letališča ali 
linijskega vira hrupa in pristanišča v skladu z določili 2. odstavka 5. člena Uredbe hrup. 

 
Kazalec dnevne ravni hrupa Ldan velja v obdobju od 6.00 do 18.00 ure, kazalec večerne ravni 
hrupa Lvečer velja  v obdobju od 18.00 do 22.00 ure, kazalec nočne ravni hrupa Lnoč velja v 
obdobju od 22.00 do 6.00 ure.  
 
1.5.2. Okoliški viri hrupa 
 
V okolici merilne postaje občine Žalec se nahajajo naslednji viri hrupa: 
� industrijski kompleks podjetja OMCO Metals d.o.o.,  
� regionalna cesta R2 Žalec – Šempeter, za katero je izvedeno strateško kartiranje hrupa, zato 

se navedeni cestni odsek uvršča med pomembne ceste. Skladno z rezultati strateškega 
modeliranja hrupa navedenega cestnega odseka znašajo vrednosti kazalcev hrupa pri 
objektu Ulica Rista Savina 16a Lnoč= ˂34 dBA, Ldvn= ˂44 dBA (3), 

� regionalna železniška proga Celje – Velenje, za katero ni izvedeno strateško modeliranje 
hrupa. Glede na navedeno ocenjujemo, da navedena železniška proga ni pomembna 
železniška proga, zato znaša letno število prevozov po njej manj kot 30.000 prevozov, 

� lokalne ceste, ki niso pomembne ceste. 
 

 

2. REZULTATI MERITEV HRUPA NA MERILNI POSTAJI V ŽALCU 
 
Z merilno postajo občine Žalec tipa AQI1 Industrial, proizvajalca uRad, so se pred objektom 
Ulica Rista Savina 16a merile imisijske vrednosti hrupa, ki so se beležile vsakih 5 minut.  
 
Pridobljeni rezultati meritev hrupa v zunanjem okolju so bili posredovani v obliki tabele z 
dnevnimi vrednostmi kazalcev hrupa. Grafični prikazi izračunanih vrednosti kazalcev hrupa za 
posamezne dni v letu 2020 prikazujemo v prilogi 1 tega poročila. 
 
Ker je merilna postaja merila celoten hrup, ki je nastajal v okolici merilne postaje, torej 
izmerjeni hrup obsega hrup obratovanja podjetja OMCO Metals d.o.o., hrup železniškega 
prometa po regionalni železniški progi Celje – Velenje,  hrup cestnega prometa po regionalni 
cesti R2 Žalec – Šempeter in hrup po okoliških lokalnih cestah. 
 
Poleg navedenih virov hrupa so bili v meritve hrupa zajeti tudi drugi zvoki, ki ga povzročajo 
izvori zvoka, ki skladno z Uredbo hrup niso viri hrupa, kot npr.: ptičje petje, lajanje psov, hrup 
sosedov (družabni dogodki, žaganje, košnja), pogovori mimoidočih, itd. Navedeni dodatni in 
naključni zvoki se iz meritev hrupa niso izločali niti tekom meritev z začasnimi zaustavitvami 
meritev tekom nastajanja opisanih zvokov, niti naknadno z izločanjem kratkotrajnih izrazitih 
povišanj izmerjenih ravni hrupa.  
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Skladno z navedenim izmerjene ravni hrupa na lastni merilni postaji občine Žalec predstavljajo 
imisijske ravni hrupa celotnega območja ter ne predstavljajo samo ravni hrupa podjetja OMCO 
Metals d.o.o. Hrup podjetja OMCO Metals d.o.o. je tako samo eden od virov hrupa, ki na 
merilni postaji občine Žalec povzroča hrup. 
 
Skladno s tem vrednosti kazalcev hrupa,  izračunanih na podlagi meritev hrupa v letu 2020, ni 
mogoče primerjati z mejnimi vrednostmi hrupa za naprave/obrate iz preglednice 4 priloge 1 
Uredbe hrup, temveč jih lahko primerjamo zgolj z mejnimi vrednostmi za celotno obremenitev. 
 
Iz izmerjenih podatkov smo ugotovili, da je bila dnevna vrednost kazalca hrupa Lnoč v petih 
dnevih višja od mejne vrednosti za kazalec Lnoč iz Preglednice 2 Priloge 1 Uredbe hrup (ki je 
sicer določena za koledarsko leto, zato višje izmerjene dnevne vrednosti kazalca Lnoč ne 
pomenijo preseganja mejnih vrednosti), in sicer v naslednjih dnevih: 
� 1.1.2020 (sreda): Lnoč = 61,2 dBA, 
� 10.2.2020 (ponedeljek): Lnoč=60,7 dBA, 
� 17.2.2020 (ponedeljek): Lnoč=59,7 dBA, 
� 6.7.2020 (ponedeljek): Lnoč=60,0 dBA, 
� 23.7.2020 (četrtek): Lnoč=60,7 dBA. 
 
Najvišja dnevna vrednost kazalca hrupa Lnoč je bila zabeležena 1.1.2020, in sicer verjetno 
zaradi vplivov uporabe pirotehničnih sredstev ob prehodu v Novo leto. Dne 10.2.2020 so bile 
višje izmerjene dnevne vrednosti kazalca hrupa Lnoč posledica vetra s hitrostmi od 70 – 100 
km/h (7). Drugi trije dnevi so delovni dnevi, v katerih vzrokov za višje ravni hrupa  ne poznamo. 
 
Na podlagi izmerjenih vrednosti kazalcev hrupa na merilni postaji občine Žalec na Ulici Rista 
Savina 16a (podatki o izmerjenih vrednostih kazalcev hrupa so grafično prikazani v Prilogi 1) 
smo izračunali logaritmično povprečje za letne vrednosti kazalcev hrupa, ki jih prikazujemo v 
tabeli 2. 
 
Tabela 2: Letne vrednosti kazalcev hrupa na merilni postaji občine Žalec na merilnem mestu Ulica Rista 
Savina 16a v letu 2020 

Kazalec hrupa Ldan (dBA) Lvečer (dBA) Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno 
obremenitev okolja s hrupom zaradi prometnih 
površin*  

- - 59 69 

izračunane vrednosti iz meritev hrupa na lastni 
merilni postaji na Ulici Rista Savina 16a 

53,6 54,0 54,8 61,0 

ustreza mejnim vrednostim za celotno obremenitev 
okolja s hrupom zaradi prometnih površin*  (da/ne) 

- - da da 

Opomba: * merilno mesto pred objektom Ulica Rista Savina 16a se nahaja v območju prometnih površin (ceste, železnice), zato skladno 
z določili Uredbe hrup veljajo mejne vrednosti za hrup območja iz preglednice 2 priloge 1 citirane uredbe. Izbor mejnih vrednosti za 
celotno obremenitev v tabeli 2 je enak kot ga je uporabilo podjetje EPI SPEKTRUM d.o.o. (1) 
 
 

Iz tabele 2 je razvidno, da letne mejne vrednosti hrupa v okolju za celotno obremenitev na 
merilni postaji občine Žalec na merilnem mestu na Ulici Rista Savina 16a niso presežene. 
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3. PRIMERJAVA KAZALCEV HRUPA IZ 1-MESEČNIH MERITEV V LETU 2019 IN 
CELOLETNIH MERITEV V LETU 2020 
 
Primerjava značilnosti enomesečnih meritev v letu 2019 in celoletnih meritev hrupa (4) 
na merilnem mestu Ulica Rista Savina 16a  
V tabeli 3 primerjalno navajamo značilnosti enomesečnih meritev v letu 2019 (1), ki jih je 
izvedla družba EPI SPEKTRUM d.o.o. in celoletnih meritev hrupa (4) izmerjenih na merilni 
postaji občine Žalec v letu 2020 na merilnem mestu Ulica Rista Savina 16a. 
 
Tabela 3: Primerjava značilnosti enomesečnih meritev v letu 2019 (1) družbe EPI SPEKTRUM d.o.o. in 
celoletnih meritev hrupa (4) na merilni postaji občine Žalec v letu 2020 na merilnem mestu Ulica Rista 
Savina 16a 

Značilnost meritev hrupa Enomesečne meritve hrupa v letu 2019 v 
izvedbi družbe EPISKEPTRUM Maribor  
(1) 

Celoletne meritve hrupa izmerjene na 
merilni postaji občine Žalec v letu 
2020 (4) 

Lokacija meritev hrupa Ulica Rista Savina 15 Ulica Rista Savina 16a 
Merilna oprema za meritve hrupa NTi-2, ser.št. A2A-11103-EO AQI1 Industrial, proizvajalca uRad 
Akreditirane meritve hrupa Da Ne 
Merjeni parametri hrupa LAfeq izmerjena ekvivalentna raven – fast 

- LAieq izmerjena ekvivalentna raven – 
impulz 
- LAF,01 01 percentil ravni hrupa 
- LAF,99 99 percentil ravni hrupa 
- LAF,max maksimalna raven hrupa 
- LAF,min minimalna raven hrupa 

LAeq izmerjena ekvivalentna raven 

Višina izvajanja meritev hrupa 4 m 3 m 
Perioda beleženja izmerjenih 
ravni hrupa 

1 minuta 5 minut 

Analiza izmerjenih podatkov / 
korekcija izmerjenih ravni hrupa 
za izločitev neznačilnih dogodkov 

Da Ne 

Smer vetra Da  Ne 
Povprečna in maksimalna hitrost 
vetra 

Da  Ne 

Temperatura Da Da 
Zračni pritisk Da Da 
Vlažnost zraka Da Da 
Količina padavin Da Ne 

 
Iz tabele 3 je razvidno, da so bili način izvedbe meritev, natančnost izvedenih meritev ter 
kasnejše analize rezultatov ter višina merilne opreme med enomesečnimi meritvami v letu 2019 
in celoletnimi meritvami v letu 2020 različni. Poleg tega se tekom meritev hrupa na občinski 
merilni postaji v letu 2020 niso merili ključni meteorološki parametri, ki bistveno vplivajo na 
širjenje hrupa v prostoru oziroma povzročajo povečanje ravni hrupa. Ti parametri so smer vetra, 
povprečna in maksimalna hitrost vetra ter prisotnost in količina padavin.  
 
Primerjava rezultatov meritev hrupa iz zgoraj navedenih razlogov strokovno ni možna. V izogib 
neustreznim zaključkom torej z veliko mero previdnosti v nadaljevanju primerjamo le 
logaritmično povprečne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev, in sicer gre v primeru 
enomesečnih meritev hrupa v oktobru 2019 za povprečne mesečne vrednosti kazalcev hrupa, v 
primeru letnih meritev hrupa v letu 2020 pa za povprečne letne vrednosti kazalcev hrupa. 
 
Primerjava kazalcev hrupa za celotno obremenitev območja s hrupom 
Na podlagi enomesečnih meritev hrupa na merilnem mestu Ulica Rista Savina 16a v letu 2019 
v izvedbi družbe EPI SKEKTRUM d.o.o. (1) so se določale vrednosti celotne obremenitve 
okolja s hrupom ter vrednosti ravni hrupa družbe OMCO Metals d.o.o. kot vir hrupa, ki je 



Poročilo o meritvah hrupa v zunanjem okolju v Občini Žalec za leto 2020 
 
 

  Arh.št.: 116/1-2021     Datoteka: Obcina Zalec_Porocilo o meritev hrupa v zunanjem okolju      Stran od strani: 14 od  17 
Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti 

 

skladno z določili Uredbe hrup obrat oz. naprava, za katero veljajo mejne vrednosti kazalcev 
hrupa iz preglednice 4 priloge 1 uredbe hrup. Na podlagi enomesečnih meritev hrupa so bile 
ocenjene ravni hrupa kazalcev hrupa v vseh obdobjih dneva in so prikazane v tabeli 1 tega 
poročila.   
 
V sklopu celoletnih meritev hrupa na merilni postaji občine Žalec v letu 2020 se ravni hrupa 
družbe OMCO Metals d.o.o. kot vir hrupa niso določale, saj glede na 5-minutni interval 
beleženja iz meritev hrupa ni bilo mogoče zanesljivo izločati drugih hrupnih dogodkov v 
okolici, kot je hrup zaradi prometa po  bližnjih prometnicah, železniški progi, košenje trave, 
domača opravila okrog hiš, lajanje psov, oglašanje ptičev, itd., kar je podrobneje razloženo v 
poglavju 2. 
 
V tabeli 4 prikazujemo primerjavo ocenjenih vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev 
okolja s hrupom iz enomesečnih akreditiranih meritev hrupa na merilnem mestu Ulica Rista 
Savina 15 v izvedbi družbe EPI SPEKTRUM d.o.o. in letnih meritev hrupa na merilni postaji 
občine Žalec na merilnem mestu Ulica Rista Savina 16a v letu 2020. 
 
Tabela 4: Primerjava ocenjenih vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom iz 
enomesečnih akreditiranih meritev hrupa družbe EPI SPEKTRUM d.o.o. na merilnem mestu Ulica Rista 
Savina 15 v letu 2019 in letnih meritev hrupa na merilni postaji občine Žalec na merilnem mestu Rista 
Savina 16a v letu 2020 

Kazalec hrupa Ldan (dBA) Lvečer (dBA) Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev 
okolja s hrupom zaradi prometnih površin*  

- - 59 69 

Kazalci hrupa za celotno obremenitev iz enomesečnih 
meritev hrupa v letu 2019 (1) v izvajanju družbe EPI 
SPEKTRUM d.o.o. na merilnem mestu Ulica Rista 
Savina 15 

Ni podatka Ni podatka 51,6 61,4 

Kazalci hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom 
v letu 2020 (1) na občinski merilni postaji občine Žalec 
na merilnem mestu Ulica Rista Savina 16a 

53,6 54,0 54,8 61,0 

Razlika  - - 3,2 0,4 
Opomba: * merilno mesto pred objektom Ulica Rista Savina 16a se nahaja v območju strateškega modeliranja emisij hrupa regionalne ceste 
R2 Žalec – Šempeter, ki je skladno z določili Uredbe hrup pomembna cesta in linijski vir hrupa, zato se kot ustrezne mejne vrednosti za hrup 
območja privzamejo vrednosti iz preglednice 2 priloge 1 citirane uredbe. 

 
Iz tabele 4 je razvidno, da so v primeru obeh meritev vrednosti hrupa pod mejnimi vrednostmi 
hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom zaradi prometnih površin (Lnoč in Ldvn).  
 
Iz tabele 4 je tudi razvidno, da se ocenjeni vrednosti kazalca hrupa Ldvn praktično ne 
razlikujeta, medtem pa je vrednost kazalca hrupa Lnoč, določena na podlagi celoletnih meritev 
hrupa, višja od vrednosti kazalca hrupa Lnoč na podlagi enomesečnih meritev, in sicer za 3,2 
dBA. Skladno z enačbo za izračun skupnega kazalca hrupa Ldvn (enačba 4, navedena v 
poglavju 1.2 tega poročila) pri enakih vrednostih kazalca hrupa Ldvn in višjih vrednostih 
kazalca hrupa Lnoč lahko sklepamo, da so bile posledično vrednosti kazalcev hrupa Ldan in 
Lvečer na podlagi celoletnih meritev hrupa v letu 2020 nižje kot na podlagi mesečnih meritev 
hrupa v oktobru 2019.  
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4. POVZETEK REZULTATOV MERITEV IN PRIMERJAVE KAZALCEV HRUPA 
 
Občina Žalec je v letu 2020 kontinuirano izvajala lastne indikativne meritve hrupa v zunanjem 
okolju na lastni merilni postaji, ki je postavljena na merilnem mestu na Ulica Rista Savina 16a. 
Namen stalnih meritev hrupa je bilo tekoče redno dnevno obveščanje občanov Občine Žalec o 
vrednostih hrupa na spletni strani občine (kakovost zraka)  in pridobiti podatke o letnih 
imisijskih vrednostih kazalcev hrupa na mestu ocenjevanja. Za ta namen je bila na ulični svetilki 
ob objektu na naslovu Ulica Rista Savina 16a na višini 3 m postavljena merilna postaja, ki 
vključuje merilnik hrupa, merilnik onesnaženosti zraka in vremensko postajo. Na podlagi 
izmerjenih vrednosti hrupa so se določile letne vrednosti kazalcev hrupa.  
 
Namen tega oporočila je ovrednotiti letne vrednosti kazalcev hrupa, ugotoviti skladnost 
rezultatov indikativnih meritev hrupa in akreditiranih meritev hrupa ter podati priporočila za 
nadaljnje delo. 
 
V letu 2019 je občina Žalec izvedla dolgotrajne (enomesečne) meritve hrupa na treh merilnih 
mestih v okolici podjetja OMCO Metals d.o.o. v Industrijski coni Žalec. Dolgotrajne meritve 
hrupa so se izvajale na naslednjih merilnih mestih: 
� Cesta Žalskega tabora 5a, 
� Partizanska ulica 39, 
� Ulica Rista Savina 15. 
 
V okviru dolgotrajnih meritev hrupa v letu 2019 so se merili ravni hrupa za vir hrupa in za 
celotno obremenitev okolja s hrupom. Na merilnem mestu Ulica Rista Savina 15a so bile tekom 
meritev hrupa v obdobju od 1.10.2019 in 31.10.2019 v izvajanju družbe EPI SPEKTRUM 
d.o.o. zaradi obratovanja družbe OMCO Metals d.o.o. šestkrat presežene mejne vrednosti 
kazalcev hrupa za napravo, obrat ali industrijski kompleks, od tega trikrat v nočnem času.  
 
Od družbe Alfa Proxima d.o.o. iz Ljubljane, ki upravlja merilno postajo v Žalcu v letu 2021, 
smo pridobili izmerjene podatke hrupa v letu 2020. Na podlagi 5-minutnega beleženja merjenih 
vrednosti hrupa ter izračunanih dnevnih vrednosti kazalcev hrupa smo izračunali logaritmično 
povprečje, to je letne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom zaradi 
prometnih površin, ki smo jih primerjali z ocenjenimi kazalci hrupa za celotno obremenitev 
okolja s hrupom zaradi prometnih površin, iz enomesečnih meritev v letu 2019.  
 
Ugotovili smo naslednje: 
� vrednosti kazalcev hrupa Ldvn in Lnoč v okviru obeh meritev so nižje od mejnih vrednostmi 

za celotno obremenitev okolja s hrupom zaradi prometnih površin, 
� ocenjeni vrednosti kazalca hrupa Ldvn se praktično ne razlikujeta, vrednost kazalca hrupa 

Lnoč, določena na podlagi celoletnih meritev hrupa, pa je višja od vrednosti kazalca hrupa 
Lnoč na podlagi enomesečnih meritev. Navedeno pomeni, da so bile vrednosti kazalcev 
hrupa Ldan in Lvečer na podlagi celoletnih meritev hrupa v letu 2020 nižje kot na podlagi 
mesečnih meritev hrupa v oktobru 2019, 

� čeprav so rezultati meritev hrupa na merilni postaji nas Ulici Rista Savina 16a indikativne 
narave, bistveno ne odstopajo od rezultatov akreditiranih meritev hrupa, zlasti za kazalec 
hrupa Ldvn (skupna dnevna raven hrupa). 
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5. PRIPOROČILA ZA NADALJNJE DELO 
 
Glede na način izvedbe meritev hrupa ter pomankanje podatkov glede prisotnosti in jakosti 
padavin ter smeri in jakosti vetra so ocenjene letne vrednosti kazalcev hrupa na občinski merilni 
postaji na podlagi celoletnih meritev uporabne za indikativno oceno ustreznosti vrednosti hrupa 
na območju merilnega mesta. Izmerjene vrednosti niso zadostne za oceno ustreznosti emisij 
hrupa podjetja OMCO Metals d.o.o. v skladu z Uredbo hrup. 
 
Naše mnenje je, da je treba v sodelovanju z družbo OMCO Metals d.o.o. ugotoviti, kateri viri 
hrupa v družbi so najbolj moteči za okolico ter jih ustrezno sanirati na viru hrupa. Dejstvo je, 
da slovenska in evropska zakonodaja kot mejne vrednosti predpisujejo celoletne povprečne 
vrednosti, občani, ki stanujejo zraven omenjenega podjetja pa ne slišijo povprečnih vrednosti, 
ampak trenutne vrednosti hrupa, ki so višje kot povprečne celoletne vrednosti. 
 
Zaradi prostorsko obširnega območja družbe OMCO Metals d.o.o. za izvedbo naslednjega 
obratovalnega monitoringa hrupa, ki ga je družba dolžna izvajati skladno z zakonodajo, 
priporočamo določitev ravni hrupa z modelnim izračunom namesto z meritvami hrupa v okolju, 
na podlagi katerega se bodo določile celoletne vrednosti kazalcev hrupa. Te se z modelnim 
izračunom lahko določijo za poljubno število imisijskih točk, torej mest ocenjevanja hrupa, kar 
je tudi velika prednost pred izvedbo obratovalnega monitoringa hrupa z meritvami hrupa. Poleg 
tega bo postavljen model hrupa učinkovito orodje družbe OMCO Metals d.o.o. za načrtovanje 
zniževanja ravni hrupa na območju družbe1.  
 
Če bi občina Žalec še želela ugotavljati ravni hrupa družbe OMCO Metals d.o.o. v skladu z 
Uredbo hrup in ustreznost rezultatov lastne merilne postaje, pa priporočamo izvedbo občasnih 
neodvisnih akreditiranih 24-urnih meritev hrupa, ki se bodo na lokaciji merilnega mesta pred 
stanovanjsko stavbo Ulica Rista Savina 16a izvajale nenapovedano ter večkrat v letu, predvsem 
priporočamo izvajanje meritev hrupa v večernem in nočnem času. Izmerjene vrednosti naj se 
beležijo kot minutna ekvivalentna povprečja. Izmerjene vrednosti naj se ustrezno korigirajo 
tako, da se iz zvočnega zapisa izločijo vsi neznačilni dogodki (izrazita povišanja ekvivalentne 
ravni hrupa). Na osnovi izvedenih korekcij hrupa je iz tabele 1 razvidno, da razlike v ocenjenih 
vrednostih dnevnih kazalcev hrupa Ldvn brez in z korekcijami lahko znašajo tudi od 2 do 18 
dBA (povprečno 6,2 dBA). Dodatni hrup v višini od 2 do 18 dBA je posledica hrupa okolice 
podjetja OMCO Metals d.o.o., ki je predvsem zvok zaradi prometa (železnica, cesta), lajanja 
psov, hrupa sosedov (družabni dogodki, žaganje, košnja), pogovori mimoidočih, itd. 
 
Tekom 24-urnih meritev hrupa naj bodo izpolnjeni pogoji skladno s pogoji standarda SIST ISO 
1996-2:2017, tekom meritev hrupa pa naj se merijo in beležijo tudi meteorološke 
spremenljivke, predvsem smer in hitrost vetra, prisotnost padavin, temperatura, zračni tlak in 
zračna vlaga. 
 
 
  

                                                        
1 V skladu z določili veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja družbe OMCO Metals d.o.o. je sicer skladno z v letu 2006 veljavno zakonodajo 
določena obveznosti meritev hrupa. V obstoječi veljavni zakonodaji sta za ocenjevanje hrupa v okolju ustrezni dve metodi – z modelnim 
izračunom ali z meritvami hrupa. 



Poročilo o meritvah hrupa v zunanjem okolju v Občini Žalec za leto 2020 
 
 

  Arh.št.: 116/1-2021     Datoteka: Obcina Zalec_Porocilo o meritev hrupa v zunanjem okolju      Stran od strani: 17 od  17 
Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti 
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