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OBČINA KOMENDA Tel.:  01/ 724 74 00, 724 74 01, 724 74 02 

Zajčeva cesta 23 Fax.:  01/ 834 13 23 

1218 KOMENDA Transakcijski račun :  01100-0100002377 

 ID za DDV: SI22332570  Matična št.: 1332155 
 Šifra dejavnosti:  75110   

 E-Mail:      OBCINA@KOMENDA.SI 
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VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV 

OKOLJA S HRUPOM 
(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) 
 
___________________________________________________________________________ 
(odgovorna oseba organizatorja: ime, priimek, naslov bivališča, telefon, e-naslov) 
 
___________________________________________________________________________ 
(pooblaščena oseba organizatorja: ime, priimek, naslov bivališča, telefon, e-naslov)  
 
 
V skladu z določili 1. odstavka 94. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 39/2006 
in spremembe) 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: 
 
Javna prireditev______________________________________________________________ 
 
bo potekala v/na______________________________________________________________ 
 
_______________________________ parc. št. _____________ k.o. ____________________ 
 
- dne _____________________________ od ____________ ure  do _____________ ure.   

oziroma   
- od dne  ______________ od ________ ure  do dne  ______________ do_________ ure 

oziroma  
- v naslednjih dneh ________________________________________________________  

 
od _________ ure  do__________ ure.   
 
 
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav: od ____________ ure do _____________ ure. 
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Vrsta in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave, obratovalna 
pogonska moč posameznega zvočnika:  
(OBVEZNO NAPISATI VSE PODATKE!)  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Mesto namestitve posamezne zvočne naprave: _____________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
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. 

2. Dokazilo o pravici razpolaganja s prireditvenim prostorom  
3. Pogodba o izvajanju redarske službe 
4. Kopija katastrskega načrta z oznako prireditvenega prostora in mestom namestitve posamezne 

zvočne naprave 
 
 
 
 
Komenda, _______________________ 
                        (datum)                                            
                                                                                _________________________________ 
                   (podpis in žig organizatorja)   
 
 
 
 
 
 
UPRAVNA TAKSA:  
Po Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010-ZUT-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP in 32/16-
ZUT-I) se pri vlogi plača upravna taksa v znesku 22,60 €.  
Taksa se lahko plača na sledeči način: 

- z gotovino na blagajni Občine Komenda,  
- s plačilnim nalogom na transakcijski račun Občine Komenda št. 01100-5640309182 (UPR. TAKSE 

IZ UPRAV. DEJANJ-OBČ.), sklic 11 76635 – 7111002, koda namena: OTHR  
 
V primeru plačila na transakcijski račun Občine Komenda, je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu.  

 
 


