VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ALI OBČASNO ČEZMERNO
OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM (94. ČLEN ZVO)
Ime in priimek vlagatelja, oz. naziv vlagatelja
_____________________________________________________________________________
Naslov
_____________________________________________________________________________
Poštna številka in naziv pošte
_____________________________________________________________________________
Telefon / elektronski naslov
_____________________________________________________________________________

-

Prosim za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s
hrupom zaradi izvedbe javne prireditve (ime prireditve)
_____________________________________________________________________________

-

Prireditev je tradicionalna (obkroži) DA / NE

Javna prireditev bo potekala v / na (kraj / naselje, objekt (npr. šotor, zelenica, trg), parcelna. št. k.
o.)
_____________________________________________________________________________

dne / ve*______________________________________________________________________
Trajanje prireditve
od _________________________ ure do ________________________ ure.

-

Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav

od _________________________ ure do ________________________ ure.
_____________________________________________________________________________

-

Odgovorna oseba organizatorja prireditve je (ime priimek, poln naslov, datum in kraj rojstva)

_____________________________________________________________________________

-

Kratek opis prireditve s programom

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1. Po 6. členu Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005)
a. navedite naslednje podatke
-

Vrsta, število zvočnih naprav ter moč v Watt-ih [W] zvočne naprave (nazivna in
obratovalna)**
Število zvočnikov posamezne zvočne naprave
Mesto namestitve zvočne naprave in zvočnikov

b. in obvezno priložite Poročilo o emisiji hrupa v okolje.

2. Po 8. členu Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005)
a. priložite:
-

Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter
Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000.

Datum ______________________________

Podpis __________________________

Obvezna priloga (obkroži)
1. Poročilo o emisiji hrupa v okolje.
2. Dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt
prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000.

Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur. l. RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP in 32/16) je potrebno za
vlogo plačati upravno takso po tarifni št. 1 v višini 4,50 € in po tarifni št. 3 v višini 18,10 €, torej skupaj 22,60 €. Taksa se
lahko plača osebno v sprejemni pisarni (z gotovino) ali na TRR: 01205 4050309137 sklic 11 75043-7111002.

Opis storitve in oddaja vloge
Vloga se nanaša na uporabo zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki poteka oziroma se izvaja na prostem, v
odprtem prostoru stavbe ali na odprti ali nepokriti površini objekta oziroma stavbe. Kadar gre za shod ali
prireditev v objektu za športne ali druge javne prireditve, za katerega je bilo v skladu s predpisi s področja
varstva okolja, ki urejajo hrup v okolju, izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje, vloge ni potrebno
oddati.

Potrebne priloge



Poročilo o emisiji hrupa v okolje.
Dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in
njegove neposredne okolice v merilu 1:1000.

Pristojni, dodatne informacije
Vlogo odda organizator prireditve, za odločanje o vlogi pa je pristojna Občinska uprava občine.

Upravna taksa in drugi stroški
Po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo,
14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J, 32/16) znaša upravna taksa 22,60 EUR.
Upravno takso se lahko plača:



na sedežu občine z gotovino;
na TRR občine.

Pravna podlaga ▷
Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave in bodo presegale mejne ravni,
določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/23.11.2005,
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3652), poda pisno vlogo za izdajo dovoljenja za začasno
čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu z drugim odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545) v glavni pisarni občine.
Način uporabe zvočnih naprav ureja Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup (Uradni list RS št. 118/27.12.2005). V skladu s 6. členom te Uredbe je potrebno v vlogi za
izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom navesti naslednje podatke:







odgovorno osebo organizatorja prireditve,
kraj prireditve,
čas poteka prireditve,
čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav,
vrsto in število zvočnih naprav,
število zvočnikov posamezne zvočne naprave in mesto namestitve zvočnih naprav.

Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom s poročilom emisiji hrupa
6. člen Uredbe tudi določa, da je potrebno vlogi priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga mora zagotoviti
organizator prireditve.
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom brez poročila o emisiji hrupa: V primeru, da so
izpolnjeni pogoji iz 8. člena Uredbe, upravni organ lahko izda dovoljenje brez poročila o emisiji hrupa, vendar
pa mora organizator dostaviti:




Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter
Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000. Na načrtu morajo biti
označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso oddaljene več kot 600 m, in
to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj.

Prijava uporabe zvočnih naprav
Zvočne naprave se lahko uporabljajo na prireditvi brez pridobitve dovoljenja, če je njihova uporaba skladna z
12. členom Uredbe. V tem primeru je potrebno uporabo zvočnih naprav z vložitvijo prijave uporabe zvočnih
naprav prijaviti lokalni skupnosti najmanj 7 dni pred pričetkom prireditve. Zahtevana priloga:Načrt
prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice.
Odobrena vloga vam služi kot priloga k:



prošnji za dovoljenje izvedbe javne prireditve oziroma javnega shoda (dovoljenje za prireditev vam izda
Upravna enota, več na naslednji povezavi);
prijavi prireditve (v primeru manjših dogodkov ni potrebno iskati dovoljenja na Upravni enoti, pač pa
se zgolj pravočasno obvesti Policijsko postajo, več na naslednji povezavi).

