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OBČINA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
 
tel. 05 72 10 100 /  fax. 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si 
 
Datum: 22.4.2020 
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE PIVKA 
 
ZADEVA:  Problematika prekomernega hrupa na prekladalno-razkladalni rampi v Pivki 
 
 
 
1. Pravna podlaga  
 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 
49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 
92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ, 68/17, 21/18 - ZNOrg, 84/18 - 
ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP - v nadaljevanju ZVO-1 
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19) – v 
nadaljevanju Uredba 
- 16. člen Statuta Občine Pivka (Ur. list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) 
 
Pravica do zdravega življenjskega okolja je zapisana že v Ustavi Republike Slovenije. Skrb za 
zdravo življenjsko okolje je prepuščena državi, ki v ta namen določa in sprejema predpise. Temeljni 
zakon je Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), ki  ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem in katerega 
namen je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje 
za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
Med temeljnimi cilji varstva okolja sta na prvi dveh mestih navedena preprečitev in zmanjšanje 
obremenjevanja okolja ter ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja. Na podlagi 3. člena ZVO-1 je 
obremenjevanje okolja vsak poseg ali posledica posega v okolje, ki je izključno ali hkrati povzročila 
ali povzroča onesnaževanje okolja, tveganje za okolje, okoljsko škodo ali rabo naravne dobrine. 
Čezmerna obremenitev okolja je obremenitev, ki presega mejne vrednosti emisije, standarde 
kakovosti okolja, pravila ravnanja ali dovoljeno rabo naravne dobrine. Od vseh teh dejavnikov je 
odvisna kakovost stanja okolja. Med čezmerne obremenitve okolja spadajo tudi emisije, pri katerih 
niso nezanemarljive tudi emisije hrupa.   
 
Varstvo naravnega in bivalnega okolja pred hrupom ureja več podzakonskih aktov, med njimi 
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 - v 
nadaljevanju Uredba), ki se uporablja za hrup v okolju, ki ga povzročajo stalne ali občasne emisije 
hrupa enega ali več virov obremenjevanja okolja s hrupom in s katero se določajo stopnje varstva 
pred hrupom, mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, ukrepe varstva pred hrupom, itd. 
Ukrepi varstva pred hrupom so: 

- prostorsko načrtovanje in graditev objektov, ki so vir hrupa, 
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- prostorsko načrtovanje območij varstva pred hrupom, prostorsko načrtovanje območij in 
graditev stavb z varovanimi prostori, 

- ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa, povezani z načinom obratovanja vira hrupa, 
- ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa na viru hrupa, 
- ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolje iz vira hrupa (aktivna zaščita) in 
- ukrepi zmanjšanja vplivov hrupa na varovane prostore stavb (pasivna zaščita), v skladu s 

predpisom, ki ureja zaščito pred hrupom v stavbah; 
Uredba nadalje predpisuje tudi zahteve za obratovanje vira hrupa in sicer:  
- vir hrupa, ki ni linijski, ne sme obratovati, če povzroča čezmerno obremenitev okolja v skladu z 9. 
členom te uredbe. 
- upravljavec vira hrupa mora zagotavljati izvajanje ukrepov varstva pred hrupom. 
- ukrepi varstva pred hrupom iz prejšnjega odstavka se za obstoječe ceste, železniške proge, večje 
letališče in poselitvena območja določijo v operativnih programih varstva pred hrupom, sprejetih v 
skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. 
- ukrepi varstva pred hrupom iz drugega odstavka tega člena za vir hrupa, ki je naprava, ki lahko 
povzroča onesnaževanje večjega obsega, ali naprava za obdelavo odpadkov, se določijo v 
okoljevarstvenem dovoljenju. 
 
2. Obrazložitev 

 
V primeru prekladalno-razkladalne rampe, ki se nahaja na območju železniške postaje v Pivki je bila 
občina s strani občanov, ki živijo v tem delu Pivke večkrat seznanjena o tem, da pri prekladanju in 
natovarjanju vagonov z železom (konkretno podjetje Odpad d.o.o.) prihaja do prekomernega hrupa, 
zlasti zaradi močnih udarcev železja ob nakladanju v vagone in obratno v kontejnerje vozil. 
Nakladanje vozil se izvaja preko celega dneva, tudi ob sobotah. 
  
Na tej podlagi je Občina Pivka v letu 2018 naročila izvedbo meritev hrupa v okolju, ki ga je v času 
od 26.7. do 31.07.2018 izvajalo akreditirano podjetje ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. iz 
Ljubljane. Izdelano je bilo poročilo, ki ga je na sestanku v Pivki, na katerem so bili tudi predstavniki 
svetnikov in občanov, tudi osebno predstavil predstavnik izvajalca meritev. Meritve so pokazale, da 
pretovor železja, kot obravnavani vir hrupa ne presega mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, 
določenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 43/18), v kolikor 
pretovor poteka maksimalno 8 ur na teden v času med 6.00 in 18.00. V kolikor bi pretovarjanje 
potekalo vsak dan in bi trajalo 12 ur dnevno, potem bi bile na podlagi izračunov vrednosti hrupa 
prekoračene 10 krat. Merjenje koničnega hrupa (posamezni udarci) so znašali 82,2 dB (meja 85 
dB). 
 
Kot najprimernejša in trajna rešitev je selitev dejavnosti iz naselja,  s čimer se občina že ukvarja. 
Vendar je nujno, da se v vmesnem času predlagajo in sprejmejo taki ukrepi, ki bi v tem času 
omogočili življenje s čim manjšim hrupom. Tudi sicer bi za ukrepe v zvezi s hrupom morale 
poskrbeti Slovenske železnice, kot lastnik zemljišča, ki ga oddaja v najem/uporabo  podjetju Odpad 
d.o.o.. SŽ so tudi zavezanec za izvajanje monitoringa hrupa (meritve) ter pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja za hrup. 
   
Občinski svet Občine Pivka, je na 4. redni seji, dne 27.03.2019 že sprejel sklep, s katerim poziva 
Slovenske železnice d.o.o., da preprečijo prekomerni hrup na prekladalno-razkladalni rampi v Pivki, 
ki je bistveno presežen ter zagotovi varnost pešcev na peš površinah izpod nakladalne rampe.  
 
Z dopisom z dne 24.04.2019 so Slovenske železnice odgovorile, da si prizadevajo za zdravo in 
čisto okolje, da zagovarjajo proaktivno delovanje v zvezi z zmanjševanjem oz. preprečevanjem 
negativnih vplivov v okolje, ter da bodo, v kolikor bodo njihove meritve pokazale prekomeren hrup, 
izvedle ukrepe za zmanjšanje hrupa pri pretovarjanju železja.  
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Ker se v tem času stanje ni uredilo, hrup pa ostaja, predlagamo, da Občinski svet sprejme sklep, s 
katerim apelira na Slovenske železnice d.o.o., da nemudoma preneha z redno pretovorno 
dejavnostjo na železniški postaji v Pivki za potrebe podjetja Odpad d.o.o. saj je dejavnost absolutno 
neprimerna središče Pivke in bistveno presega dovoljene okvire hrupa.  
 
3. Razlogi za sprejem 
 
Glede na več let trajajočo problematiko prekomernega hrupa, izhajajočo iz dejavnosti prekladanja 
železja na prekladalni rampi na železniški postaji v Pivki, ter glede na dejstva, da vsi dosedanji 
ukrepi niso bili zadostni oz. niso bili izvedeni,  da je raven hrupa presežena nekajkrat, in je trenutno 
stanje v nasprotju glede na zakonodajo na tem področju,  je sprejem predlaganega  sklepa trenutno 
edini možni ukrep, da se občane zavaruje pred negativnimi vplivi, ki jih ima prekomerni hrup na 
zdravje in počutje ljudi.  
 
 
 
 
 
 
Pripravila:        Župan 
Emanuela Lenarčič                                                                        Robert Smrdelj l.r 
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OBČINA PIVKA  
OBČINSKI SVET             (predlog) 
 
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 
54/10 in 111/13) je občinski svet Občine Pivka, na svoji redni seji ______, dne _______ sprejel 
sledeči    

 
 

S K L E P 
 

1. 
 
Občinski svet Občine Pivka apelira oz. zahteva od Slovenskih železnic d.o.o., da se nemudoma 
preneha z redno pretovorno dejavnostjo na železniški postaji v Pivki za potrebe podjetja Odpad 
d.o.o. saj je dejavnost absolutno neprimerna središče Pivke in bistveno presega dovoljene okvire 
hrupa (Poročilo o stanju hrupa v okolju, št. LOM-20180043-FD/P z dne 15.10.2018).  

 
2. 

 
Občinski svet predlaga županu, da stori vse potrebno za mirno uveljavitev sklepa. Če Slovenske 
železnice d.o.o. ne bodo pristopile k prekinitvi sporne dejavnosti v doglednem času naj župan 
pripravi predloge možnih ukrepov ali po sodni poti ali preko prostorskih aktov oz. na kak drug način, 
da bodo vodile do cilja čimprejšnje ukinitve sporne dejavnosti. 
 
 

3. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
 
 
 
Številka:  
Pivka,          Župan  
                   Robert Smrdelj, l.r. 
 
 
 
 
 
Sklep prejmejo: 
1. Sklepi občinskega sveta. 
2. SŽ 
 
 


