OBČINA NAKLO
Stara cesta 61, 4202 Naklo
Tel.št. 04/277-11-00
Faks: 04/277-11-11
e-pošta: glavna.pisarna@obcina-naklo.si

VLAGATELJ
NASLOV
TELEFON doma/služba
DATUM:
VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM
(6. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih
in prireditvah povzročajo hrup (Ur.l.RS, št. 118/2005))

Odgovorna oseba organizatorja
prireditve:
Naziv prireditve:
Kraj prireditve:
Datum poteka prireditve:
Čas začetka in konca uporabe
zvočnih naprav:
Vrsta in število zvočnih naprav,
nazivna moč zvočnikov, število
zvočnikov posamezne zvočne
naprave:
Mesto namestitve zvočnih
naprav:

Ostalo:

__________________________
(podpis vlagatelja)

UPRAVNA TAKSA – Zakon o upravnih taksah (Ur.l.RS, št. 106/10-UPB5, 32/2016), tar.št. 1 in 3 točka
1 – 22,60 EUR
Upravna taksa se plača ob oddaji vloge v blagajni Občine Naklo oziroma se nakaže na račun
Upravne takse-Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, št SI56 0128 2482 0309 115, sklic 11
75817-7111002
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Priloge:
- Poročilo o emisiji hrupa v okolje (iz katerega morajo biti razvidni opis in shema nastavitve zvočne
naprave na obratovalno električno moč, način pritrditve opisa in sheme na zvočno napravo, mesto
namestitve posameznega zvočnika ter višino njegove namestitve glede na površino prostora, kjer
poteka prireditev, in smeri glavnih osi zvočnikov.
Ali
-

Dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav;
Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000, na njem morajo biti
označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso odddaljene več kot 600 m, in
to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj.

Obrazložitev:
Vloga mora biti vložena vsaj 30 dni pred začetkom prireditve.
1.
-

-

-

Dovoljenje se izda, če je iz poročila o emisiji hrupa v okolje razvidno, da:
bodo zvočne naprave nameščene in pritrjene tako, da se med prireditvijo ne bo spreminjala smer
glavne osi zvočnikov ali razdalja med zvočniki in stavbami z varovanimi prostori,
je nastavitev na obratovalno električno moč, za katero se zahteva izdaja dovoljenja za začasno
čezmerno obremenitev okolja s hrupom, na zvočnih napravah vidna in čitljivo označena,
se na prireditvi zvočne naprave ne bodo uporabljale več kakor osem ur, od tega največ štiri ure v času
noči, pri čemer se za čas uporabe zvočnih naprav šteje celoten čas njihove uporabe od začetka do
konca prireditve, vključno z vmesnimi prekinitvami,
celotna raven zvočnega tlaka zaradi uporabe zvočne naprave na fasadi nobene od stavb z varovanimi
prostori v vseh smereh in ves čas trajanja prireditve ne bo presegala kritičnih obremenitev iz 4. člena
te uredbe,
je predlog opisa in sheme nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč in predlog njune
pritrditve na zvočno napravo jasno opisan in izvedljiv in
so za primere iz sedmega odstavka tega člena opredeljena mesta, kjer bo organizator prireditve
zagotovil izvajanje meritev hrupa, ki ga povzroča uporaba zvočnih naprav.

(6. odstavek 6. Člena Uredbe o Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo
hrup (Ur.l.RS, št. 118/2005))

2.
-

Dovoljenje se izda, če je iz dokumentacije o nazivni električni moči ter načrta prireditvenega prostora
in njegove neposredne okolice razvidno, da:
razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za nazivno
električno moč določena v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, in
število vseh zvočnikov ni večje od šest.

( 1. odstavek 8. člena Uredbe o Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo
hrup (Ur.l.RS, št. 118/2005))
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