
 1/2 

 

 
94. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06- uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06 – od. 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, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 
ZIURKOE – v nadaljevanju ZVO) določa, da izda za javne prireditve dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s 
hrupom pristojni organ občine. Občinska uprava Občine Ribnica izdaja dovoljenja v skladu z določili Uredbe o načinu uporabe zvočnih 
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur.l.RS, št. 118/2005, v nadaljevanju: Uredba), katera je dostopna na spletni strani: 
http://www.uradni-list.si/1/content?id=59824  
 
Prireditelji morajo vlogo za izdajo dovoljenja vložiti vsaj 30 dni pred prireditvijo v glavni pisarni Občine Ribnica. 

 
 

 
VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S 

HRUPOM 
 

A – 6. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup  

 
 

ORGANIZATOR PRIREDITVE:  

 
___________________________________________________________________________ 
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe ) 
 
___________________________________________________________________________  
(naslov oz. sedež, telefon) 

 
___________________________________________________________________________ 
(odgovorna oseba organizatorja: ime, priimek, naslov bivališča) 

 
___________________________________________________________________________ 
(pooblaščena oseba organizatorja: ime, priimek, naslov bivališča)  

 
 

V skladu z določili 2. odstavka 94. člena ZVO in 6. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na 
shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005) prosim za izdajo dovoljenja za 
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na javni prireditvi. 
 
 

PODATKI O PRIREDITVI: 

 

Naziv javne prireditve:  

 

Kraj prireditve: 
 

parc. št.  k.o. 

 

Čas prireditve: datum: od                         ure do                        ure 

oziroma datum: od                         ure do                        ure 

 

Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav*: 

 

 

OBČINA RIBNICA 
Občinska uprava 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Slovenija, Telefon: 01/ 837 20 00 
Faks: 01/ 836 10 91, E-pošta: obcina@ribnica.si 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=59824
mailto:obcina@ribnica.si
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od ure:  do ure:  

 
 

PODATKI O ZVOČNIH NAPRAVAH 

 

Vrsta zvočnih naprav: 
Število zvočnih 

naprav: 

Število 
zvočnikov 

posamezne 
zvočne 

naprave: 

Obratovalna 
pogonska moč 
posameznega 

zvočnika: 

Mesto 
namestitve 
posamezne 

zvočne 
naprave 

Skupna moč 
zvočnih naprav 

(W) 

      

      

      

      

      
SKUPAJ*:      

 
Morebitna dodatna obrazložitev glede zvočnih naprav: 
 

 

 

 
*potrebno upoštevati Prilogo 1 in 2 Uredbe 

 
 

ZAHTEVANE PRILOGE 

 
1. Poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki je izdelano v skladu z določili četrtega in šestega odstavka 6. člena 

Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 
118/2005). Poročilo o emisiji hrupa v okolje lahko izdela 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. 
Seznam pooblaščencev je objavljen na spletni strani ARSO: 
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/hrup/okoljski%20hrup/Hrup20080508.pdf 

2. kopija katastrskega načrta z oznako prireditvenega prostora in mestom namestitve posamezne zvočne 
naprave - načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000. 

 

 
 
Ribnica, _______________________ 
                       (datum)                                            
                                                                                _________________________________ 
               (podpis in žig organizatorja)   

 
TAKSA:  
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB, 14/15-ZUUJFO,84/15-ZZeIP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš) se 
pri vlogi plača taksa, ki znaša: 
- po tarifni številki 1:       4,50 €  
- po tarifni številki 3:   18,10 €  

SKUPAJ:   22,60 € 
 

Upravna taksa se plača v glavni pisarni Občine Ribnica ali na TRR, štev.: 01304 – 5040309178 sklic 11 – 76040 -
7111002. 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/hrup/okoljski%20hrup/Hrup20080508.pdf

