Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Podati o organizatorju prireditve
Naziv: _____________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________
Odgovorna oseba: ___________________________________________________________
Telefon/e-naslov: ____________________________________________________________
Organizator prireditve naprošam za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev
okolja s hrupom na podlagi 6. in 8. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na
shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005).
Podatki o prireditvi
Ime prireditve: ______________________________________________________________
Odgovorna oseba za izvedbo prireditve: _________________________________________
Datum in čas trajanja prireditve (od – do): _______________________________________
___________________________________________________________________________
Čas začetka in čas konca uporabe zvočnih naprav: ________________________________
___________________________________________________________________________
Podatki o zvočni napravi
Število zvočnikov posamezne naprave: __________________________________________
Mestno namestitve zvočnih naprav: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
Skupna nazivna moč vseh zvočnikov, priključenih na napravo: ______________________
___________________________________________________________________________
Priloge
Poročilo o emisiji hrupa v okolje (označite):

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Iz poročila so razvidni naslednji podatki:
Opis in shema nastavitve zvočne naprave na
obratovalno električno moč
Način pritrditve opisa in sheme iz zgornjega okenca
na zvočno napravo
Mesto namestitve posameznega zvočnika ter višino
njegove namestitve glede na površino prosto5ra, kjer
poteka prireditev, in smeri glavnih osi zvočnikov
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Namesto Poročila o emisiji hrupa v okolje je priložena dokumentacija o nazivni električni
moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne
okolice (v merilu 1:1000).
DA
NE
Iz priložene dokumentacije je razvidno:
Razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z
varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za
nazivno električno moč določena v Prilogi 2;

DA

NE

Število zvočnikov ni več kot šest.

DA

NE

Dodatna pojasnila: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Kraj in datum: ________________________

Podpis in žig:

Izjava
Spodaj podpisani dovoljujem, da občinski upravni organ Občine Ajdovščina uporabi
mojo telefonsko številko za potrebe vodenja postopka pri izdaji dovoljenja za začasno
čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
Podpis in žig:

Obvezne priloge:
- Poročilo o emisiji hrupa v okolje ali
- dokumentacija s sledečo vsebino: nazivna električna moč in število zvočnih naprav, načrt
prireditvenega prostora ter njegove neposredne okolice ( merilo 1:1000),
Upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 ZUT (ZUT-UPB5, Ur.l. RS, št. 106/10 in ZUT-I, Ur.l.
RS, št. 32/2016) v znesku 22,60 evrov; društva, ki delujejo v javnem interesu, morajo
priložiti ustrezno odločbo. Upravna taksa se lahko plača na račun št. 01201-4010309152;
sklic 11 75000-7111002 ali pa na vložišču občine.
2

Dovoljenje ni potrebno v naslednjih primerih:
- 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,
- 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 je potrebno v roku 7 dni pred začetkom prireditve prijaviti uporabo
zvočnih naprav na občinsko upravo in predložiti zahtevane podatke na obrazcu brez
obveznih prilog.

Varstvo osebnih podatkov
Občina Ajdovščina ima sprejeto politiko varstva osebnih podatkov. V Evidenci
dejavnosti obdelav osebnih podatkov Občine Ajdovščina se lahko informirate in
seznanite z informacijo obdelave osebnih podatkov po 13. členu (primer, ko posameznik
odda osebne podatke neposredno npr. vloge itd.) in 14. členu (primer, ko so osebni
podatki pridobljeni iz javnih virov – centralnih evidenc npr. eCrp) Splošne uredbe o
varstvu osebnih podatkov (GDPR). Evidenca je dostopna na spletni strani
www.ajdovscina.si in na oglasni deski v vložišču.
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