OBČINSKA UPRAVA
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

OBČINA LOGATEC

PODATKI O VLAGATELJU

ime in priimek/naziv:
ulica, poštna št., pošta:
DŠ ali EMŠO/matična št.:
telefon in e-pošta:

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO
ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM
VLOGO ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA ZAČASNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM JE
POTREBNO VLOŽITI NA OBČINO LOGATEC VSAJ TRIDESET (30) DNI PRED ZAČETKOM PRIREDITVE !

Odgovorna oseba organizatorja prireditve:
Kraj in lokacija prireditve:
Navedba katastrske občine in parcelne številke: k.o.:

parc.št.:

Datum in čas poteka prireditve:
od dne:

do dne:

,

od ure:
do ure:
.
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav:
začetek:
konec:
Vrsta in število zvočnih naprav:
(primer: Beringer 2 x 50 W)

Število zvočnikov posamezne zvočne naprave:
(primer: 2 x Beringer, 2 x Sharp )

Mesto namestitve zvočnih naprav:
(primer: na višini 1,5 metra od tal)
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Obvezne priloge:
 Poročilo o emisiji hrupa v okolje; v skladu s četrtim odst. 6. in 7. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih

naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05)
ALI

 Dokumentacijo o nazivni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove

neposredne okolice v merilu 1:1000; v skladu z 8. členom Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na
shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05)

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 32/16), je treba plačati upravno takso:
- za vlogo po Tarifni št. 1: 4,50 €,
- za dovoljenje po Tarifni št. 3: 18,10 €

Plačevanje UPRAVNE TAKSE na negotovinski način: račun št:
SI56 0126 4464 0309 134 sklic SI11 75639-7111002-XY (XY-letnica), UPN nalog.

Logatec, dne:

žig (pravne osebe):

Podpis vlagatelja:

Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini,
organ, ki prejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje taksnemu zavezancu plačilni nalog,
s katerim mu naloži plačilo takse v 15. dneh od vročitve plačilnega naloga.
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priloga k vlogi VLOGI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S
HRUPOM

NAVODILO ORGANIZATORJEM PRIREDITVE:

Podlaga za izdajo dovoljenja oz. potrebno prijavo prireditve je Uredba o načinu uporabe
zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005) in
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom se lahko izda tudi za
prireditev, ki traja več dni zaporedoma, če se v posameznem dnevu zvočne naprave
uporabljajo največ 8 ur, od tega največ štiri ure v času noči (začetek noči je od 22.00 do
06.00 ure) 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 s hrupom, število prireditev pa ni večje od šest. (6. člen, 9. odstavek).
Če v poročilu o emisiji hrupa v okolje za posamezno stanovanjsko stavbo ni ocenjena
izpostavljenost hrupu, je treba k vlogi za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev
okolja s hrupom priložiti tudi izjave lastnikov stanovanjske stavbe oziroma stanovanj v
njej, da se strinjajo z uporabo zvočnih naprav na prireditvi. Na podlagi teh izjav se
varovani prostori stanovanjskih stavb oziroma stanovanj, ki so v lasti podpisnikov izjav, v
času prireditve ne štejejo za varovane prostore po tej uredbi. (7. člen, 2. odstavek)
Ne glede na določbe 6. člena te uredbe lahko pristojni občinski organ 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 (glej spodnjo tabelo), ki je
sestavni del te uredbe, in
- število vseh zvočnikov ni večje od šest.
Za razdaljo od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori je treba upoštevati razdalje
v vseh smereh, ki od glavne osi zvočnika niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj.
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. (8. člen).
Najmanjša razdalja zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori glede na nazivno
električno moč (Priloga 2):
Najmanjša razdalja zvočnikov
do najbližjih stavb z varovanimi
prostori (m)
> 600
440
420
340
320
240
200
160
140
120
100

Nazivna
električna
moč (W)
> 10000
5000
4500
3500
2500
1500
1000
800
600
400
250
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*Varovani prostori: so tisti prostori v stavbah, v katerih se opravljajo vzgojno-varstvene,
izobraževalne, zdravstvene in podobne dejavnosti, stanovanjski in drugi prostori v stavbah,v
katerih se ljudje zadržujejo pogosto in daljši čas (3. člen, 10. tč. Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, Uradni list RS, št. 105/05)
Skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno
besedilo) je treba za vlogo ter izdajo dovoljenja, za začasno čezmerno obremenitev okolja s
hrupom, plačati upravno takso in sicer za vlogo 4, 21 € za vsako zahtevo ter za dovoljenje
16,81 €.

DOVOLJENJE ZA PRIREDITEV NI POTREBNO V NASLEDNJIH PRIMERIH:
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.
V TEM PRIMERU MORA ORGANIZATOR PRIREDITVE NA PODLAGI 14. ČLENA
NAVEDENE UREDBE PRIJAVITI OBČINI LOGATEC UPORABO ZVOČNIH NAPRAV NA
TAKŠNI PRIREDITVI NAJMANJ SEDEM (7) DNI PRED ZAČETKOM PRIREDITVE.
PRIJAVO SE VLOŽI NA OBRAZCU »PRIJAVA UPORABE ZVOČNIH NAPRAV NA
PRIREDITVI ALI SHODU BREZ DOVOLJENJA ZA ZAČASNO OBREMENITEV OKOLJA S
HRUPOM«.
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