
 
POVPRAŠEVANJE 

Uredba o uporabi zvočnih naprav 

 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS 

 

Na Skupnosti občin Slovenije vljudno prosimo za pomoč, občini članici, ki se na vas obrača z 

naslednjim vprašanjem: 

 

»V naši občini imamo letošnje leto že drugič prošnjo Društva prijateljev mladine za organizacijo 

dogodka v poletnem času na prostem, ki naj bi trajal od petka do nedelje in želijo pridobiti dovoljenje za 

uporabo zvočnih naprav ne le do 2 ure ponoči, kot je to v skladu z Uredbo, ampak do 6 ih zjutraj (iz 

petka na soboto in iz sobote na nedeljo) iz nedelje na ponedeljek pa do 2. ure ponoči. Gre sicer za 

tradicionalno prireditev, oziroma bo to šele postala, a uredba ne predpisuje, da se lahko čas podaljša 

ponoči dlje kot do 2 ure ponoči. Seveda pa obstajajo v Sloveniji podobne prireditve, kjer imajo to 

omogočeno in nas zanima, na kakšen način imajo to urejeno (Pivo in cvetje v Laškem, Metalic camp...).  

Lepo prosimo za čim hitrejši odgovor, kako je s to zadevo ali jim je mogoče dati dovoljenje. Lansko leto 

jim ga nismo dali dlje kot do 2. ure ponoči, odgovora s strani ministrstva na to vprašanje pa nismo 

dobili.« 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS 

 

OBČINA 1 

 

Tudi v naši občini imamo vloge podobne vašim. Mi se odločimo in smo prosilcem  do sedaj 

vedno ugodili. Seveda je odločitev za vsako prireditev potrebno posebej pogledati, kaj pomeni 

hrup v tem času za okoliške stanovalce. 

Naša praksa do sedaj je bila taka, da nismo imeni pritožb na izdana soglasja s strani občanov. 

 

OBČINA 2 

 

tudi v naši občini imamo festival elektronske glasbe, ki se odvija od petka do nedelje in se 

srečujemo z enako dilemo kako napisati soglasje. Poskušamo upoštevati uredbo, ki pa 

zagotovo ni naklonjena takim prireditvam. Uredba sicer predvideva podaljšan čas uporabe 

zvočnih naprav na tradicionalnih prireditvah, vendar je na dnevnem nivoju uporaba zvočnih 

naprav kljub vsemu omejena na 8 ur.  Na takih festivalih glasbo vrtijo tudi več časa.  

 

OBČINA 3 

 



 

V naši občini trenutno nimamo prireditev, ki bi trajale več dni skupaj in bi se zvočne naprave 

uporabljale dlje kot do 2. ure naslednjega dne. Bi pa radi vedeli kako v teh primerih izdat 

dovoljenje in na kakšen način uredit, da bo v skladu z zakonodajo. 

 

OBČINA 4 

 

sporočamo vam, da še nismo imeli takšnega primera. 

 

OBČINA 5 

 

Uredba v 10. členu piše, da je lahko za tradicionalne prireditve ali prireditve v času državnih, 

občinskih praznikov in dela prostih dni čas uporabe zvočne naprave NE GLEDE NA 

OBDOBJE DNEVA daljši od 8 ur. 

 

OBČINA 6 

 

Kadar gre za tradicionalno prireditev v skladu z 10.členom Uredbe je čas prireditve lahko 

daljši kot 8 ur ne glede na obdobje dneva! (dan, večer, noč). Nikjer ne piše da to ne sme biti po 

2.00 zjutraj (člen 6 namreč velja na splošne in ne za izjeme po 10. členu) 

Zato mi v takšnih primerih dovolimo tudi prireditve po 2.00 zjutraj, seveda če imajo izdelano 

ustrezno Poročilo  o emisiji hrupa oz. imajo ustrezno dokumentacijo. 

 

OBČINA 7 

 

V primeru, da ministrstvo ni podalo odgovora na vprašanje ima uradnik možnost gledati zelo 

ozko in se osredotočiti le na 10.člen uredbe,  ki  dovoljuje, da lahko občinski organ v dovoljenju 

na posamezni prireditvi določi čas, ki je neglede na obdobje dneva daljši od 8 ur, če gre za 

prireditev, ki …… bo tradicionalna postala. 

Držite se tega člena kot pijanec plota in izdajte dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s 

hrupom kot vam ustreza, saj v končni fazi dovoljenje izdaja Občina. Če dovoli je dovoljeno. 

Če pa vam bo Upravna enota dovoljenje zavrnila, ga boste pa popravili, in vedeli kaj je prav. 

 

 


