
  
 

 
 

Ukrepi za zmanjšanje hrupa železniškega prometa v občini Krško 
 
Železniški promet je v primerjavi s cestnim prometom okoljsko sprejemljivejša oblika prevoza, vendar 
obremenjuje območja ob železniški progi s hrupom. Na območjih, kjer obremenitev s hrupom 
presega s predpisi določene mejne vrednosti, je upravljavec železniške proge dolžan sprejeti ukrepe 
za zmanjšanje obremenitve. 
 
Upravljavec železniških prog v 
Sloveniji je Direkcija RS za 
infrastrukturo in s tem tudi zavezanec 
za zmanjšanje čezmerne obremenitve 
s hrupom. Dinamika in vrsta ukrepov 
za zmanjšanje obremenitve s hrupom 
ob vseh glavnih progah v Sloveniji 
bosta določena v Operativnem 
programu varstva pred hrupom, ko bo 
sprejet v letu 2020. 
 
Ukrepi za zmanjšanje hrupa vključujejo zmanjšanje hrupa, ki ga oddajajo tirna vozila med vožnjo 
(tišje lokomotive in predvsem tovorni vagoni, izboljšanje lastnosti železniških prog), ukrepe za 
omejevanje širjenja hrupa v okolje (protihrupne ograje) in ukrepe na stavbah (izboljšanje zvočne 
izolirnosti oken). 
 

Železniška proga št. 10 d.m.–Dobova–
Ljubljana je vključena v program območij 
za sanacijo hrupa. Prvi korak k odpravi 
čezmerne obremenitve je Študija 
obremenitve s hrupom, v kateri bo 
določena obremenitev s hrupom in 
pripravljen predlog protihrupnih ukrepov.  
Ukrepi bodo obsegali postavitev 
protihrupnih ograj za zaščito strnjenih 
stanovanjskih območij ob progi in 
izboljšanje zvočne izolirnosti oken 
bivalnih prostorov v stavbah, pri katerih 
izvedba protihrupnih ograj ni možna ali 
upravičena. 

 
Pri načrtovanju ukrepov je pomembno, da s svojimi ugotovitvami in predlogi od vsega začetka 
sodelujejo tudi prebivalci ob železniški progi. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik v prilogi in s tem 
prispevate k pripravi vašemu območju najprimernejših ukrepov. 
 

Prosimo vas, da izpolnjen vprašalnik pošljete najkasneje do 26. 2. 2020 po pošti na 

spodnji naslov ali oddate osebno na zbirnem mestu v Občini Krško. V izogib pošiljanju, lahko  
anketo izpolnite tudi preko spleta, dostopna je na povezavi: www.1ka.si/a/241389. 
 
V anketi lahko sodelujejo občani občine Krško, ki so starejši od 12 let. Anketa je 
anonimna in je namenja izključno pridobivanju koristnih podatkov za načrtovanje 
protihrupnih ukrepov v občini. 

 

 
 

Občina Krško (anketa HRUP) 
Cesta krških žrtev 14 
8270 Krško 

 
 
 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje  
in vas lepo pozdravljamo! 

 

 

http://www.1ka.si/a/241389


  
 

 

1. Prebivam v naselju: (možen en odgovor) 
 

□ Brestanica 
□ Dolenji Leskovec 
□ Gunte 
□ Krško – Grič 
□ Krško – Ind. cona Videm 
□ Krško – Narpel 
□ Krško – Območje med Cesto 

4. julija in Zdolsko cesto  

□ Krško – Območje med 
železnico in Cesto 4. julija 

□ Krško – Poslovna cona 
Žadovinak 

□ Krško – Rostoharjeva ulica 
□ Krško – Sotelsko 
□ Krško – Stadion Matije 

Gubca, pokopališče 
□ Krško – Staro mestno jedro 

□ Krško – Videm Polšca – 
Resa 

□ Pesje 
□ Rožno 
□ Spodnja Libna 
□ Spodnji Stari Grad 
□ Stari Grad 
□ Drugo: _________________ 
 

 
2. Kako vas moti hrup železniškega prometa? 

(možen en odgovor) 
 
□ Zelo 
□ Srednje 
□ Me ne moti 

 
3. Hrup katerega železniškega prometa vas 

najbolj moti? (možen en odgovor) 
 
□ Potniški promet 
□ Tovorni promet 
□ Potniški in tovorni promet 

 
4. Kateri hrup vas pri železniškem prometu 

posebej moti? (možnih več odgovorov) 
 
□ Hrup med vožnjo (kotalni hrup) 
□ Hrup zaviranja 
□ Hrup pri prevozih čez kretnice 
□ Cviljenje vlakov v zavojih 
□ Vožnja vlakov čez most 
□ Varnostni zvočni signali 
□ Drugi viri hrupa 

 
5. V katerem obdobju dneva vas hrup moti? 

(možnih več odgovorov) 
 
□ Podnevi – med 6. in 18. uro 
□ Zvečer – med 18. in 22. uro 
□ Ponoči – med 22. in 6. uro 

 
6. Kje vas hrup železniškega prometa posebej 

moti? (možen en odgovor) 
 
□ Doma (pri zaprtih oknih / vratih) 
□ Doma (na prostem in pri odprtih oknih / vratih) 
□ Na delovnem mestu / pri delu 
□ Na prostem (park, javne rekreacijske površine) 

 
7. Pri kateri dejavnosti hrup vpliva na vas ali 

vas pri dejavnosti moti? (možnih več 
odgovorov)  

 
□ Med spanjem 
□ Pri sprostitvi 
□ Pri delu 
□ Pri aktivnostih v prostem času 

 
8. Ali že poznate kakršnekoli ukrepe za 

zmanjšanje hrupa na vašem območju? Če 
da, katere? (možnih več odgovorov) 

 
□ Niso mi znani nobeni ukrepi 
□ Protihrupne ograje 
□ Protihrupna okna 
□ Drugi ukrepi: ___________________________ 

 
9. Kateri protihrupni ukrepi bi se vam zdeli za 

vašo lokacijo najprimernejši? (možen en 
odgovor) 

 
□ Nobeni ukrepi se mi ne zdijo potrebni  
□ Ukrepi na vlakih (tišji vlaki)  
□ Ukrepi na infrastrukturi (protihrupne ograje) 
□ Ukrepi na stavbi (protihrupna okna) 

 
10. Ali vas v vašem kraju motijo tudi drugi viri 

hrupa. Če da, kateri? (možnih več 
odgovorov)  

 
□ Cestni promet 
□ Zračni promet 
□ Industrija in obrt 
□ Noben drugi vir hrupa 

 
11. Ali je hrup železniškega prometa v vašem 

kraju največji problem v zvezi s hrupom? 
(možen en odgovor)  

 
□ Da 
□ Ne 

 
12. Ali se vam zdi, da dovolj dobro poznate 

ukrepe zvezi s hrupom železniškega 
prometa? (možen en odgovor)  

 
□ Da 
□ Ne 
□ Ukrepi mi niso znani 

 
13.  Ali ste opazili, da so postali nekateri 

tovorni vlaki v zadnjih letih zaradi ukrepov 
na tirnih vozilih tišji? (možen en odgovor) 

 
□ Da 
□ Ne 

 
14. Na kateri način želite biti seznanjeni 

oziroma vključeni v vprašanja o zmanjšanju 
hrupa železniškega prometa? (izberite 
največ tri odgovore)  

 
□ S pošto na domači naslov 
□ Prek spletne strani občine 
□ Prek informacij v lokalnih medijih 
□ Prek skupinskih predstavitev v lokalni 

skupnosti 
□ Drugo, navedite: ________________________ 
 
 

 

Hvala za odgovore! 

 


