
 
POVPRAŠEVANJE 

Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom 
 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 
 
»Prosimo, da bi podali povpraševanje občinam in sicer v primeru izdaje dovoljenja za 
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. 
Rok za podajo vloge je namreč skladno z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na 
shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. list RS, št. 118/05) vsaj 30 dni pred pričetkom 
prireditve. 
V praksi je ta rok težko izpolniti. Kako so občine v svojih splošnih aktih to uredile? Nadalje 
nas zanima, kako občine izvajajo nadzor nad izvajanjem ukrepov zaradi uporabe zvočnih 
naprav na prireditvah?« 
 
ODGOVORI OBČIN ČLANIC: 
 
RAVNE NA KOROŠKEM 
 
Občina Ravne na Koroškem izdaja dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s 
hrupom v skladu z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah 
povzročajo hrup (Ur. list RS, št. 118/05) in Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, 
št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo in naslednji). Nimamo sprejetega svojega splošnega 
akta glede navedenega. 
  
Na pristojno ministrstvo smo se obrnili glede nadzora in dobili odgovor, da se sami 
odločamo, kako in kaj bomo opravljali nadzor ter da kršitve sankcionira policija. 
  
SEVNICA 
 
Občina Sevnica predmetnega področja nima urejenega s posebnim splošnim aktom, temveč 
pri tem upoštevamo veljavno zakonodajo. Uporabnike redno obveščamo/opozarjamo na 
zakonski rok prijave vsaj 30 dni pred pričetkom prireditve. 
  
VELENJE 
 
V Mestni občini Velenje organizatorji prireditev v večini primerov oddajajo vloge za izdajo 
dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v predpisanem roku (30 dni 
pred prireditvijo). 
V vsakem primeru se trudimo, da strankam dovoljenja izdamo vsaj 10 dni pred prireditvijo. 
Tako imajo na voljo dovolj časa, da prireditev prijavijo pri pristojnih organih. 



 

Tega področja nismo posebej urejali z aktom, smo pa v prostorskih aktih opredelili 
prireditvene prostore, za katere lahko izdamo dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev 
okolja s hrupom za več let. O izdanih dovoljenjih in podanih prijavah obveščamo skupni 
organ občinske uprave. 
 
ŽIRI 
 
Poskusili smo se prilagoditi, zato smo za nekaj prireditvenih prostorov izdali odločbo za 
daljše časovno obdobje, za največ 5 prireditev letno ( gasilski domovi, glavni trg…) tako da je 
na ta način situacija boljša. 
Kontrole nad izvedbo ne izvajamo, dokler ni pritožb. Sicer pa so sosedje najhujša kontrola. 
 
 
S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 
Generalna sekretarka  

 
 

 


