
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga za izdajo dovoljenja za  

začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom  
Vlogo je potrebno oddati 30 dni pred prireditvijo 

 

 
V skladu z določili 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 

ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) 

in 6. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni 

list RS, št. 118/05) – v nadaljevanju uredba, prosim za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev 

okolja s hrupom na javni prireditvi.  

 

___________________________________________________________________________ 
Naziv pravne osebe 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Naslov  

 

____________________________________________________________________________________________ 
Odgovorna oseba (ime, priimek, naslov) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Telefon  

 

 

PODATKI O PRIREDITVI 

 

 

Ime prireditve 

 

 

 

Odgovorna oseba organizatorja prireditve 

(ime in priimek) 

 

 

 

Kraj prireditve (lokacija) 

 

 

 

Datum izvedbe prireditve 

 

 

 

Čas poteka prireditve (ura, od-do) 

 

 

 

Čas uporabe zvočnih naprav (datum, ura od-

do) 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5191


 

 

 

 

Prilagam naslednje obvezne priloge (obkroži): 

 

1. Vrsta in število zvočnih naprav ter ojačevalnikov (zvočniki, ojačevalniki) in obratovalna  

moč posamezne zvočne naprave (opis) 

 

2. Mesto namestitve zvočnih naprav (opis) 

 

3. Opis in shema nastavitve zvočnih naprav na obratovalno električno moč (nazivna 

električna moč – W, raven zvočne moči Lw – dBA, oznaka (tip) ojačevalnikov, nazivna 

moč vseh zvočnikov priključenih na zvočno napravo) 

 

 

4. Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000 (kopija 

katastrskega načrta) z oznako prireditvenega prostora in mestom namestitve posameznih 

zvočnih naprav (8. člen Uredbe)  

                                                                                  ali 

5. Poročilo o emisiji hrupa v okolje za navedeno prireditev, ki jo je pripravila pooblaščena 

oseba (6. člen uredbe).  

       

 

 

 

TAKSA: Po določbah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) se za vlogo plača upravna 

taksa po tarifni številki 1 in 3, kar znaša 22,60 EUR. 

 

 

 

Upravna taksa je plačana:                   DA                          NE 

 

Izdelan dokument (obkroži): 

a. Mi pošljite na zgoraj pripisan naslov 

b. Bom dvignil osebno 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                žig                    _________________________ 
(datum)                                                          (za pravne osebe)          (podpis vlagatelja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1366
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1347


NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE (Vlogo je potrebno vložiti 30 dni pred prireditvijo) 

 

Vloga velja za uporabo zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki poteka oz. se izvaja na prostem, v odprtem 

prostoru stavbe ali na odprti ali nepokriti površini objekta oz. stavbe razen kadar gre za shod ali prireditev 

v objektu za športne ali druge javne prireditve, za katere je bilo v skladu s predpisi s področja varstva okolja, 

ki urejajo hrup v okolju, izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje. 

 

POROČILO O EMISIJI HRUPA V OKOLJE je potrebno pridobiti (priložiti) za večje prireditve. 

Poročilo o emisiji hrupa v okolje lahko izdela oseba, ki je v skladu s predpisi s področja varstva okolja, ki 

urejajo hrup v okolju, pridobila pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vse vire hrupa. 

Iz poročila mora biti razvidno predvsem: 

- Opis in sheme nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč 

- Način pritrditve opisa in sheme iz prejšnje alinee na zvočno napravo in mesto namestitve 

posameznega zvočnika ter višina njegove namestitve glede na površino prostora, kjer poteka 

prireditev, in smeri glavnih osi zvočnikov.  

Če iz poročila navedene alinee niso razvidne oz. je predlog nejasen ali neizvedljiv ali če organizator 

prireditve sam to želi, lahko pristojni občinski organ v dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja 

s hrupom naloži organizatorju prireditve, da namesto nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno 

moč izvaja meritev hrupa med prireditvijo. Poročilo o izvajanju meritev hrupa mora organizator prireditve 

dostaviti pristojnemu organu najpozneje v 30 dneh po zaključku prireditve.  

 

DOVOLJENJE v skladu z 8. členom Uredbe 

Pristojni občinski organ lahko izda dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom tudi na 

podlagi vloge, kateri je priložena dokumentacija o številu zvočnih naprav in nazivni električni moči ter 

načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice, če je iz dokumentacije razvidno, da: 

- Število vseh zvočnikov ni večje od šest 

- Razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za 

nazivno električno moč zvočnikov določena v nadaljevanju. 

Najmanjša razdalja zvočnikov do najbližjih stavb 

z varovanimi prostori (m) 

Nazivna električna moč (W) 

Več kot 600 Več kot 10.000 

520 7500 

440 5000 

420 4500 

340 3500 

320 2500 

240 1500 

200 1000 

160 800 

140 600 

120 400 

100 250 

 

- Varovani prostori: so tisti prostori v stavbah, v katerih se opravljajo vzgojno varstvene, 

izobraževalne, zdravstvene in podobne dejavnosti, stanovanjskih in drugi prostori v stavbah, v 

katerih se ljudje zadržujejo pogosto in daljši čas, 

- Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice mora biti v merilu 1:1000, na njem 

pa morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso 

oddaljene več kot 600m in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 

45 kotnih stopinj.  

Dovoljenje za začasno obremenitev okolja s hrupom izda pristojni občinski organ za prireditve, kjer so 

zvočne naprave ne bodo uporabljale več kot 8 ur, od tega največ 4 ure v času noči (to je od 22. do 2. ure), 

pri čemer se za čas uporabe zvočnih naprav šteje celoten čas njihove uporabe od začetka do konca 

prireditve, vključno z vmesnimi prekinitvami. Izjemoma je lahko uporaba zvočnih naprav daljša od 8 ur ne 

glede na obdobje dneva, če gre za prireditev, ki poteka v času občinskih ali državnih praznikov in dela 

prostih dnevih, ali če gre za tradicionalno prireditev.  

 

Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom lahko pristojni občinski organ izda tudi za 

prireditev, ki traja več dni zaporedoma, če se v posameznem dnevu zvočne naprave uporabljajo največ 8 

ur, od tega največ 4 ure v času noči (med 22.00 in 2.00) ali za več prireditev skupaj, če jih organizira ista 

oseba na istem kraju v obdobju 6 mesecev po izdaji dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s 

hrupom, število prireditev pa ni večje od 6. 

 

Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom ni potrebno, kadar prireditev ne povzroča 

čezmerne obremenitve okolja s hrupom v skladu z Uredbo. 


