
 

 

 

Ljubljana, 13.1.2015 

 
 
Zadeva : Stališče o  prenovi  protihrupne zaščite na dveh odsekih avtocestnega sistema  
 
Skupina »Odgovorno do prostora!« 1 se pridružuje mnenju Društva krajinskih arhitektov Slovenije 
(DKAS) o problematičnosti  izvedbe protihrupne zaščite na štajerski in primorski avtocesti. DKAS 
opozarja na problem umeščanja tako velikih zaščitnih ograj v prostor, na pomanjkljivo oblikovanje 
le teh in predvsem na to, da so bila pri izvedbi očitno kršena pravila dobre prakse. Nastale razmere, 
stanje v prostoru ob avtocesti kot tudi pogoji rabe avtoceste, zato po mnenju DKAS zahtevajo hiter 
in konkreten odziv stroke in odgovornih za varstvo pred hrupom kot in predvsem tudi tistih, ki so v 
Sloveniji odgovorni za urejanje prostora in graditev.  
 
Skupina OdP! podpira mnenje DKAS in ocenjuje, da je primer prenove protihrupnih ograj še eden v 
nizu dokazov o škodljivem razkroju sistema urejanja prostora in graditve. Dogajanje je posledica 
več dejavnikov, ki slabijo razmere na tem področju: prevlada posameznih interesov in kapitala nad 
stroko in javnim interesom za urejanje prostora, odsotnost prostorskega načrtovanja. 
  
Partnerji OdP! se zato z mnenjem DKAS strinjajo in ga v celoti podpirajo. Obenem posebej 
poudarjajo da: 
 
1. Je najnovejša izvedba nadvišanj protihrupnih ograj problematična od samega postopka priprave 
rešitev naprej do umestitve v prostor ter izvedbe. 
 
2. Je treba odločitve o konkretnih rešitvah za izvedbo ali prenovo zaščite pred hrupom pripravljati 
in sprejemati upoštevaje zakonodajo in dobro prakso načrtovanja prostorskih in okoljskih rešitev z 
obveznim vključevanjem lokalne skupnosti in sodelovanjem zainteresirane javnosti. 
 
3. Je vedno treba zagotavljati celovito, razumno in racionalno varstvo pred hrupom, kar pomeni, da 
je na osnovi monitoringa ugotovljene potrebe po izvedbi, ali prenovi protihrupne zaščite, treba 
variantne rešitve presojati celovito in sicer z vidika vplivov na okolje, ljudi, prostor in finančno 
vzdržnost rešitev.. 
 
Partnerji OdP! od odgovornih, ministrice za okolje in prostor, ministra za infrastrukturo in 
predsednika vlade, zato pričakujejo, da bodo v imenu zaščite javnega interesa za urejanje prostora 
in kakovost bivanja zahtevali izdelavo ocene nastalih razmer in ustrezno ukrepali ter zagotovili 
spremembo prakse poenostavljenega prenosa okoljevarstvenih zahtev v zaščitne ukrepe v 
prostoru.  
 
V pričakovanju javnega odziva pristojnih zato partnerji OdP z mnenjem seznanjajo tudi širšo 
zainteresirano javnost.  
 
Za skupino Odgovorno do prostora!  
Mag. Tomaž Černe, koordinator  
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 Partnerji projekta Odgovorno do prostora! so: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inštitut za politike prostora, 

Inženirska zbornica Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za krajinsko arhitekturo pri Biotehniški 
fakulteti, Filozofska fakulteta - Oddelek za geografijo, Fakulteta za arhitekturo - katedra za urbanizem, Društvo krajinskih 
arhitektov Slovenije, Zveza geodetov Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Društvo pomurskih 
arhitektov. Projekt je v izhodišču podprlo preko 200 posameznikov, ki strokovno delujejo na področju urejanja prostora. 

 



    

 

 
Poslano: 
- Irena Majcen, Ministrica za okolje in prostor, gp.mop@gov.si 
- Gašperšič, Minister za infrastrukturo  
- Vlada Republike Slovenije, info.ukom@gov.si; gp.kpv@gov.si 
- DARS d.d, pr@dars.si – ne, ime in priimek odgovorne osebe  
- spletna stran Odgovorno do prostora! 
- partnerji projekta Odgovorno do prostora! 
- mediji 
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