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:
PRIJAVA uporabe zvočnih naprav na prireditvi

Kot organizator prireditve, pristojnemu občinskemu organu, na podlagi 14. člena Uredbe o načinu
uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur.l.RS, št. 118/2005) – v
nadaljevanju Uredbe, prijavljam uporabo zvočnih naprav na prireditvi, ki v skladu z določbami 12. In
13. člena Uredbe NE povzročajo čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
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)
Priloga:
- Načrt prireditvenega prostora in neposredne okolice s prikazom namestitve zvočnih naprav in
usmerjenosti zvoka
UPRAVNA TAKSA – Zakon o upravnih taksah (Ur.l.RS, št. 106/10-UPB5, 32/2016)
- Tar.št. 1 in tar.št. 3 točka 1 – 22,60 EUR
Upravna taksa se plača ob oddaji vloge v blagajni Občine Naklo oziroma se nakaže na račun Upravne takseObčina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, št SI56 0128 2482 0309 115, sklic 11 75817-7111002
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Obrazložitev:
14. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur.l.RS, št.
118/2005) določa, da mora uporabo zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki v skladu z določbami 12. in 13.
člena te uredbe ne povzročajo čezmerne obremenitve okolja s hrupom, organizator prijaviti pristojnemu
občinskemu organu, prijavo pa posredovati najmanj 3 dni pred začetkom shoda oz. 7 dni pred začetkom
prireditve.
Uporaba zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki ni v skladu z določbami 12. in 13. člena te uredbe, povzroča
obremenitev okolja s hrupom, razen če organizator prireditve ali shoda na podlagi poročila o emisiji hrupa v
okolje iz 6. člena te uredbe, ki ga sam zagotovi in priloži prijavi uporabe zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ne
dokaže nasprotno.
12. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur.l.RS, št.
118/2005) določa, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s
hrupom, če:
- prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi ali zvečer na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja
varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena IV. stopnja varstva pred hrupom, in
razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, ni manjša od 300 m,
nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri,
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva
okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena III. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja
od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega
1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na
zvočno napravo, z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni
daljši od osem ur.
Če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika, se šteje, da uporaba
zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja, če nazivna električna moč posamezne
zvočne naprave, uporabljene na prireditvi, ne presega 30 W, prireditev pa se ne izvaja ponoči.
13. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur.l.RS, št.
118/2005), določa, da se šteje, da uporaba zvočnih naprav na shodu ne povzroča čezmerne obremenitve okolja
s hrupom, če:
- shod poteka podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne
vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena IV. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do
območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, ni manjša od 300 m in nazivna električna moč ne
presega 5000 W, vseh zvočnikov pa ni več kot osem,
– shod poteka podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne
vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena III. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do
najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 1500 W, število
vseh zvočnikov pa ni večje od šest, ali
– shod poteka podnevi na javnih površinah ob uporabi največ štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo z
nazivno električno močjo, ki ne presega 200 W, in čas uporabe zvočnih naprav na shodu ni daljši od štirih ur.
(5) Če je zvočnik zvočne naprave na shodu nameščen na vozilu ali se drugače premika, se šteje, da uporaba
zvočnih naprav na shodu ne povzroča čezmerne obremenitve okolja, če nazivna električna moč posamezne
zvočne naprave, uporabljene na shodu, ne presega 50 W, shod pa se izvaja podnevi.
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