
 
 
 
 
 
Vlagatelj: 
 
__________________________ 
(ime in priimek ali naziv pravne osebe) 
 
__________________________ 
(zakoniti zastopnik pravne osebe) 
 
__________________________ 
(naslov) 
 
__________________________ 
(telefon) 
 
 
 
ZADEVA: (obkrožite ustrezno zaporedno številko) 

1. VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO 
OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM NA PRIREDITVI 

2. PRIJAVA UPORABE ZVOČNIH NAPRAV NA SHODIH IN 
PRIREDITVAH  

 
 
POTREBNA NAVEDBA PODATKOV: 
• Odgovorna oseba organizatorja prireditve: 
 …………………………………………………………………………………………… 
• Kraj prireditve: 
 …………………………………………………………………………………………… 
• Datum, čas poteka prireditve: 
 …………………………………………………………………………………………… 
• Datum, čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav: 
 …………………………………………………………………………………………… 
• Vrsta in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave, 

nazivna  električna moč zvočnih naprav: 
 …………………………………………………………………………………………… 
• Mesto in višina namestitve zvočnih naprav, smer glavnih osi: 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 
OBVEZNA PRILOGA K VLOGI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO 
OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM NA PRIREDITVI : 
Poročilo o emisiji hrupa v okolje iz katerega morajo biti razvidni zahtevani podatki 
skladno s 6. členom Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in 
prireditvah povzročajo hrup (Ur.l. RS, št. 118/2005) oziroma Dokumentacija o 
nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in 
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njegove neposredne okolice, skladno s 7. členom Uredbe o načinu uporabe zvočnih 
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur.l. RS, št. 118/2005) 
 
Skrajni rok za vložitev vloge za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno 
obremenitev okolja s hrupom na prireditvi je vsaj trideset (30) dni pred začetkom 
prireditve. 
 
Skrajni rok za prijavo uporabe zvočnih naprav na shodu ali prireditvi je vsaj tri (3) 
dni pred začetkom shoda oziroma vsaj sedem (7) dni pred začetkom prireditve. 
 
 
________________    žig   _______________ 
(kraj in datum) (za pravne osebe)  (podpis 
organizatorja) 
 
 
 
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka izdaje dovoljenja za začasno ali občasno 
čezmerno obremenitev okolja s hrupom na podlagi Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in 
prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05) 
 
občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na 
primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem 
obdelovalcu  občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma 
podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 
profilov. 
 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, 
omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem 
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so 
na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si 
 
 
 
 
 
 
Upravna taksa: 
• za dovoljenje po tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/2010 – UPB5, 

14/2015 – ZUUJFO, 32/2016) v vrednosti 22,60 EUR 
• za prijavo se taksa ne plača 
 
Upravno takso je mogoče poravnati ali v gotovini na vložišču Občine Hrastnik ali na podračun 
odprt pri Banki Slovenije, št. (IBAN) SI56 0123 4434 0309 198, Občinske upravne takse 
BIC banke BSLJSI2X, referenca SI11 sklic 75337-7111002-9198LLLL, pri čemer pomeni 
LLLL - tekoče leto (letnica), s predložitvijo potrdila o plačilu. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5191
mailto:dpo@virtuo.si


 
NAVODILA ORGANIZATORJU JAVNIH SHODOV IN JAVNIH PRIREDITEV 
 
 
Kdo izda dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom? 
 
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe 
zvočnih naprav na prireditvi izda pristojni organ občine, na območju katere je kraj 
prireditve. Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi 
uporabe zvočnih naprav na shodu pa izda ministrstvo, pristojno za okolje. 
 
Prireditev, za katero je potrebno dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev 
okolja s hrupom. 
 
Skladno z Zakonom o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04) in Uredbo o načinu uporabe 
zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur.l. RS, št. 118/05) 
mora organizator pri uporabi zvočnih naprav na shodih in prireditvah, ki potekajo 
oziroma se izvajajo na prostem, v odprtem prostoru stavbe ali na odprti ali nepokriti 
površini objekta oziroma stavbe, razen 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, pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s 
hrupom.  
 
Vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na 
prireditvi je potrebno vložiti vsaj trideset (30) dni pred začetkom prireditve. 
 
K vlogi je treba priložiti Poročilo o emisiji hrupa v okolje, katerega lahko izdela 
oseba, ki je pridobila pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za 
vire hrupa.  
Dovoljenje se lahko izda tudi organizatorju, ki je namesto Poročila priložil 
Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav (primeru da jih ni 
več kot šest) ter načrt prireditvenega prostora z okolico v merilu 1:1000, na 
katerem morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovalnimi prostori, ki od 
zvočnikov niso oddaljene več kot 600m v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov 
niso odklonjene več kot 45 stopinj.  
Iz priložene dokumentacije mora biti razvidno, da razdalja od zvočnikov do najbližjih 
stavb z varovalnimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za nazivno električno moč 
določena v tabeli: 
 
 
+----------------------------------------+-----------------------------------+ 
|     Najmanjša razdalja zvočnikov do    |      Nazivna električna moč       | 
| najbližjih stavb z varovanimi prostori |                (W)                | 
|                   (m)                  |                                   | 
+----------------------------------------+-----------------------------------+ 
|                                        |                                   | 
+----------------------------------------+-----------------------------------+ 
|               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                | 
+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

 
 
 
 
Kdaj se lahko uporabljajo zvočne naprave na prireditvi brez dovoljenja? 
 
Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju 
prireditve ni treba pridobiti, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne 
obremenitve okolja s hrupom. Šteje se, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne 
povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom, če: 
– 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. 
 
Obveznost prijave uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah 
 
Uporabo zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki ne povzročajo čezmerne 
obremenitve okolja s hrupom, mora organizator shoda ali prireditve prijaviti 
pristojnemu občinskemu organu, prijavo pa posredovati najmanj tri dni pred 
začetkom shoda oziroma sedem dni pred začetkom prireditve. 
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