
 
 

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC  
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (02) 88-121-10, fax: +386 (02) 88 -121–18  

http://www.slovenjgradec.si; e-mail: info@slovenjgradec.si 

Občinska uprava 

Urad župana  

                              

 

VLOGA 
za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom 

(94. člen Zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/2006 – UPB1) 

 
Organizator mora vložiti vlogo pri pristojnem občinskem organu vsaj 30 

dni pred pričetkom prireditve! 
 

1. Organizator shoda ali prireditve 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Priimek in ime oz. naziv pravne osebe 

 

___________________________________________________________________________ 

Naslov oz. sedež 

 

_______________________________            ______________________________________ 

Telefon                                                              e- mail naslov 

 

___________________________________________________________________________ 

Odgovorna oseba organiziranja shoda ali prireditve 

 

2. Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s 

hrupom 

zaradi izvedbe na shodu ali prireditvi 

 

__________________________________________________________________________ 

(naziv shoda ali prireditve) 

 

Tradicionalna prireditev:   DA   /   NE 

 

Kraj prireditve (kraj/naselje in objekt ): __________________________________________ 

 

Čas poteka 

prireditve*:_________________________________________________________________ 

 

*Navodilo: Navede se datum poteka prireditve, v kolikor ta traja en dan. V primeru, da 

prireditev poteka več dni zapored se navede v obliki: datum pričetka – datum zaključka (npr. 

01.01.2014-03.01.2014). V primeru, da prireditev poteka ob različnih, nezaporednih, dnevih 

se navede datume za vse dni poteka prireditve v obliki: datum, datum, datum, …(npr: 

01.01.2014, 03.01.2014, 05.01.2014). 
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Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav : od: ________ ure do: ________ ure. 

 

 

UPORABA ZVOČNIH NAPRAV NA PRIREDITVAH (obkroži oznako) 

 

o Na podlagi 4. odstavka 6. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na 

shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005) prilagam: 

 

- Poročilo o emisiji hrupa v okolje 

 

 

o Na podlagi 8. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in 

prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005) prilagam dokumentacijo o: 

 

 

Nazivni električni moči in številu zvočnih 

naprav 

 

Število zvočnikov posamezne zvočne 

naprave 

 

Načrt prireditvenega prostora in njegove 

neposredne okolice (v merilu 1: 1000) 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kraj, datum:                                        Žig (za pravne osebe)                                    Podpis 

 

__________________________                                                       _____________________ 

 

 

 

Obvezna priloga (obkroži): 

1. Poročilo o emisiji hrupa v okolje. 

 

2. Dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt 

prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000. 

 

3. Potrdilo o plačili upravne takse v znesku 22,66 EUR na podračun MOSG št. SI56 

013125120309148, sklicevanje 11 76120–7111002-00000003 z namenom Plačilo 

upravne takse, Prejemnik Občina Slovenj Gradce, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec 

upravne takse ali ustrezno dokazilo o oprostitvi upravne takse. 
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