VLAGATELJ
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)

(ulica, naselje, pošta, kraj oz. sedež)

(telefon, elektronski naslov)

(odgovorna oseba organizatorja prireditve)

(pooblaščenec)

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Oddelek za okolje in prostor
Kardoševa 2
9000 Murska Sobota

VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA
ZA ZAČASNO ALI OBČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM
V ČASU JAVNE PRIREDITVE
(Na podlagi 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15 in 30/16)

Podpisani prosim za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
zaradi izvedbe javne prireditve, na kateri bodo uporabljene zvočne naprave

(na zemljišču s parcelnimi številkami in k.o.)

(podrobna obrazložitev namena)

dne

od

ure

(čas poteka prireditve z datumom in uro)

1

do

ure

K vlogi prilagam poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki jo je izdelala oseba, ki je v skladu s predpisi s
področja varstva okolja, ki urejajo hrup v okolju, pridobila pooblastilo za izvajanje obratovalnega
monitoringa hrupa za vire hrupa:

(Poročilo o emisiji hrupa v okolje morajo biti razvidni naslednji podatki: - opis in shema nastavitve zvočne naprave
na obratovalno električno moč, - način pritrditve opisa in sheme iz prejšnje alinee na zvočno napravo, - mesto
namestitve posameznega zvočnika ter višino njegove namestitve glede na površino prostora, kjer poteka prireditev in
smeri glavnih osi zvočnikov)

dne

od

ure

do

ure

(čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav z datumom in uro)

Po 6. členu Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
(Uradni list RS, št. 118/2005) navedite naslednje podatke:

Vrsta in število zvočnih naprav

Število zvočnikov posamezne zvočne naprave

Mesto namestitve zvočne naprave

in:
Po 8. členu Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur.
list RS, št. 118/2005) priložite:
Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega
prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000 – (razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb
z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za nazivno električno moč določena v Prilogi 2
omenjene Uredbe in število vseh zvočnikov ni večje od šest).
Na zgoraj omenjenem načrtu 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.
K vlogi prilagam še sledečo dokumentacijo:
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Upravna taksa:
Upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUTUPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/2016-ZUT-I) za dovoljenje za začasno ali občasno
čezmerno obremenitev okolja s hrupom znaša 22,60 EUR.

Murska Sobota,
dne

žig

ime in priimek vlagatelja
oz. pooblaščenca

podpis
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NAVODILA

Skladno z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih povzročajo hrup (Uradni list RS,
št. 118/05) morajo prireditelji pri pristojnem občinskem organu vlogo za izdajo dovoljenja vložiti vsaj
30 dni pred prireditvijo, skupaj s poročilom o emisiji hrupa v okolje. Slednje lahko izdela oseba, ki je
v skladu s predpisi s področja varstva okolja, ki urejajo hrup v okolju, pridobila pooblastilo za izvajanje
meritev ter obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa.
Seznam pooblaščenih izvajalcev ocenjevanja hrupa najdete na spletni strani:
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/hrup/okoljski%20hrup/
Iz POROČILA O EMISIJI HRUPA V OKOLJE mora biti razvidno, da:
– bodo zvočne naprave nameščene in pritrjene tako, da se med prireditvijo ne bo spreminjala
smer glavne osi zvočnikov ali razdalja med zvočniki in stavbami z varovanimi prostori,
– je nastavitev na obratovalno električno moč, za katero se zahteva izdaja dovoljenja za začasno
čezmerno obremenitev okolja s hrupom, na zvočnih napravah vidna in čitljivo označena,
– se na prireditvi zvočne naprave ne bodo uporabljale več kakor osem ur, od tega največ štiri ure
v času noči, pri čemer se za čas uporabe zvočnih naprav šteje celoten čas njihove uporabe od
začetka do konca prireditve, vključno z vmesnimi prekinitvami,
– celotna raven zvočnega tlaka zaradi uporabe zvočne naprave na fasadi nobene od stavb z
varovanimi prostori v vseh smereh in ves čas trajanja prireditve ne bo presegala kritičnih
obremenitev iz 4. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih povzročajo hrup,
– je predlog opisa in sheme nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč in predlog
njune pritrditve na zvočno napravo jasno opisan in izvedljiv in
– so za primere iz sedmega odstavka 6. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na
shodih povzročajo hrup opredeljena mesta, kjer bo organizator prireditve zagotovil izvajanje
meritev hrupa, ki ga povzroča uporaba zvočnih naprav.

Izdaja dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na prireditvah brez
poročila o emisiji hrupa v okolje
Pristojni občinski organ lahko 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 o načinu
uporabe zvočnih naprav, ki na shodih povzročajo hrup 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.
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Priloga 2: Najmanjša razdalja zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori glede na nazivno električno moč
Najmanjša razdalja zvočnikov do najbližjih stavb z

Nazivna električna moč (W)

varovanimi prostori (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

Vloge lahko pridobite v glavni pisarni Mestne občine Murska Sobota ali na spletni strani občine
http://www.murska-sobota.si. Pred izdajo dovoljenja je potrebno plačati upravno takso v vrednosti
22,60 EUR. Pomembno je, da organizatorji prireditev vlogo pravočasno vložijo, saj v nasprotnem
primeru dovoljenja ni mogoče izdati. Rok za vložitev vloge je vsaj 30 dni pred začetkom prireditve.

Kdaj dovoljenja NI potrebno pridobiti?
Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom ni potrebno 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 teh primerih mora organizator prireditve Mestni občini Murska Sobota zgolj PRIJAVITI uporabo
zvočnih naprav na takšni prireditvi, najmanj 7 dni pred začetkom prireditve, na pripravljenem
obrazcu.
Vsem organizatorjem želimo množičen obisk prireditev, prebivalcem, ki živijo v neposredni
bližini prireditvenega prostora pa strpno sobivanje v času, ko prireditve potekajo.
MESTNA UPRAVA
Oddelek za okolje in prostor
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