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MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA 

IN OHRANJANJE NARAVE 
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor 

     

 
 
 

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ALI OBČASNO 
 ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM  in 

PRIJAVA UPORABE ZVOČNIH NAPRAV NA SHODIH IN PRIREDITVAH  
 
 
 
NAZIV POSTOPKA:  

I. Vloga za dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom 
II. Prijava uporabe zvočnih naprav 

 
 
ORGAN MESTNE UPRAVE: 
Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor 
 
 
PRAVNE PODLAGE:  

 Zakon o varstvu okolja, (ZVO-UPB1, Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09); 

 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10); 

 Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, 
št. 118/2005, v nadaljevanju uredba); 

 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2, Ur. l. RS, št. 24/06, 126/07, 65/08, 8/10); 

 Zakon o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur. l. RS, št. 106/2010). 

 
 
 
 
OPIS POSTOPKOV:  
 
I.  Vloga za dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolje s hrupom 
 
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolje s hrupom lahko izda pristojni organ občine 
na podlagi 6. člena (na vlogi označeno kot postopek A) ali 8. člena uredbe (na vlogi označeno 
kot postopek B). 
 
V vlogi za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je potrebno navesti 
naslednje OBVEZNE PODATKE: 

 odgovorno osebo organizatorje prireditve, 

 kraj prireditve, 

 čas poteka prireditve, 

 čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav,  

 vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave,  

 mesto namestitve zvočnih naprav. 
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Dovoljenje na podlagi 6. člena uredbe (postopek A): 
 
Dovoljenje za začasno in občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom lahko pristojni 
občinski organ izda na podlagi 6. člena uredbe in na podlagi vloge, ki, vključno z obveznimi 
podatki, vsebuje tudi Poročilo o emisiji hrupa v okolje iz katerega morajo biti razvidni (7. 
člen uredbe): 

 opis in shema nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč, 

 način pritrditve opisa in sheme iz prejšnje alineje na zvočno napravo in 

 mesto namestitve posameznega zvočnika ter višino njegove namestitve glede na 
površino prostora, kjer poteka prireditev, in smeri glavnih osi zvočnikov. 

 
Vlogi je potrebno priložiti še  potrdilo o plačilu upravne takse. 
 
Dovoljenje se lahko izda tudi za prireditev, ki traja več dni zaporedoma, če se v posameznem 
dnevu zvočne naprave uporabljajo največ osem ur, od tega največ štiri ure v času noči in največ 
do 2.00 ponoči, ali za več prireditev skupaj, če jih organizira ista oseba na istem kraju v obdobju 
šest mesecev po izdaji dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, število 
prireditev pa ni večje od šest. 
 
 
Dovoljenje na podlagi 8. člena uredbe (postopek B): 
 
Ne glede na zgoraj navedeno, lahko pristojni občinski organ v skladu z 8. členom uredbe izda 
dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju prireditve na 
podlagi vloge, kateri je, namesto poročila o emisiji hrupa v okolje, priložena dokumentacija o 
nazivni električni moči in številu zvočnih naprav, ter načrt prireditvenega prostora in 
njegove neposredne okolice, če je iz priložene dokumentacije razvidno, da: 

 razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je 
za nazivno električno moč določena v Prilogi 2, ki je sestavni del uredbe, in 

 število vseh zvočnikov ni večje od šest. 
 
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 600 m, in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več 
kot 45 kotnih stopinj. 
 
Vlogi je potrebno priložiti še potrdilo o plačilu upravne takse. 
 
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom izda pristojni organ mestne 
uprave, če je vloga vložena pri pristojnem občinskem organu 

 

vsaj trideset dni (30 dni) pred začetkom prireditve. 
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II. Prijava uporabe zvočnih naprav 
 
Zvočne naprave se lahko uporabljajo na prireditvi brez dovoljenja, če je njihova uporaba skladna 
z 12. členom uredbe. Na prijavi uporabe zvočnih naprav je treba navesti naslednje podatke (14. 
člen):  

 odgovorno osebo organizatorja shoda ali prireditve, 

 kraj shoda ali prireditve, 

 čas poteka shoda ali prireditve, 

 čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav, 

 vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in mesto 
namestitve zvočnih naprav 

 
Vlogi je potrebno priložiti še shemo prireditvenega prostora in potrdilo o plačilu upravne 
takse. 
 
Uporabo zvočnih naprav je potrebno prijaviti pristojnemu organu mestne uprave 

 
najmanj sedem dni (7 dni) pred prireditvijo ali shodom. 

 
 
 
 
UPRAVNA TAKSA:  

 za upravni postopek I. se plača upravna taksa  v višini 22,66 € 

 za upravni postopek II. se plača upravna taksa v višini 4,54 € 
 
 
 
 
 
 
Dodatne informacije in navodila:  Irena KOZAR, dipl. ekon. 
               irena.kozar@maribor.si 
     tel. št.: 02 / 2201 474 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maribor, 3. 1. 2012 
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