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ZADEVA: VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO
OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM (6. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup; Ur. l. RS, št. 118/05)
1. Podatki o prireditvi:
Kraj in datum prireditve:…………………………………….……………………………….
Čas poteka prireditve:…………………………………………….…………………………..
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav:……….…………………………………….
Vrsta in število zvočnih naprav: ………………………..…………….……………………
…………………………………………………………………………………………………..
Število zvočnikov posamezne zvočne naprave:………………………..……………………..
Mesto namestitve zvočnih naprav:………………...………………………………………….

Šmartno pri Litiji, _______________

žig

_______________________
(podpis)

Obvezne priloge:
- Poročilo o emisiji hrupa v okolje ali
- Dokumentacija s sledečo vsebino: nazivna električna moč in število zvočnih naprav, načrt
prireditvenega prostora ter njegove neposredne okolice ( merilo 1:1000)
- upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 ZUT (ZUT-UPB2, Ur.l. RS, št.114/05) v znesku
4.250 SIT (društva, ki delujejo v javnem interesu, morajo priložiti ustrezno odločbo)
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Vloga mora biti vložena vsaj 30 dni pred začetkom prireditve, sicer bo s sklepom
zavržena.
Dovoljenje ni potrebno v naslednjih primerih:
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi ali zvečer na območju, kjer je v skladu s predpisom s
področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena IV. stopnja
varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred
hrupom, ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot
štiri,
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja
varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena III. stopnja varstva pred
hrupom, in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od 300 m,
nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov,
priključenih na zvočno napravo, z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe
zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur.
Če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika, se šteje, da
uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja, če nazivna električna
moč posamezne zvočne naprave, uporabljene na prireditvi, ne presega 30 W, prireditev pa se ne izvaja
ponoči.
V tem primeru je potrebno v roku 7 dni pred začetkom prireditve prijaviti uporabo zvočnih
naprav na občinsko upravo in predložiti podatke pod št. 1 brez obveznih prilog.

