PRIJAVA UPORABE ZVOČNIH NAPRAV NA JAVNI PRIREDITVI oz. SHODU
Prijavo za začasno uporabo zvočnih naprav se vloži na Občini Črnomelj sedem (7) dni pred začetkom
prireditve oz. Tri (3) dni pred začetkom shoda.

________________________________________________________________________________
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
________________________________________________________________________________
(zakoniti zastopnik ali pooblaščenec)
________________________________________________________________________________
(naslov oz. sedež)
____________________________________________________________________________________________________________________

(poštna številka in kraj)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(kontaktni telefon ali e-pošta)
__________________________________________________________________________________
(odgovorna oseba organizatorja)

V skladu z določili 2. odstavka 94. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
39/2006 in spremembe) in 14. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in
prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005) – v nadaljevanju Uredbe, prijavljam
uporabo zvočnih naprav na javni prireditvi oz. shodu, ki v skladu z določbami 12. in 13. člena
Uredbe ne povzročajo čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
Podatki o javni prireditvi oziroma shodu:
Naziv prireditve oz. shoda: ________________________________________________________________
Kraj in lokacija prireditve ali shoda (naslov): ________________________________________________
Parcelna številka in k.o.: ___________________________________________________________________
Datum in čas poteka prireditve ali shoda:
od dne: ________________________ do dne: ___________________________
od ure: ________________________ do ure: ____________________________
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav: od ure ___________ do ure _______________.

Vrsta in število zvočnih naprav:
(primer: Beringer 2 x 50 W)

Število zvočnikov posamezne zvočne
naprave: (primer:2 x Beringer, 2 x Sharp)

Mesto namestitve zvočnih naprav:

Zvočne naprave na prireditvi se bodo uporabljale v skladu z 12. in 13. členom Uredbe o načinu
uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št.
118/2005).

Datum: _______________

žig
(za pravne osebe)

_______________________________
(podpis vlagatelja oziroma
pooblaščene osebe)

PRILOGE:
−
Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1 Zakona o upravnih taksah (Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 –
UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 –
ZKZaš) znaša 4,50 EUR Št. računa za nakazilo upravne takse: SI56 0121-7417-0309-189, Sklic SI11 75167-7111002-2022

Prijavo se vloži na občinsko upravo v naslednjih primerih:
A) PRIREDITEV:
− 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.

B) SHOD:
− 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.
− 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.
− 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.
− Šteje se, da uporaba zvočnih naprav na shodu ali prireditvi povzroča čezmerno
obremenitev okolja s hrupom, če niso izpolnjeni pogoji opredeljeni pod točko A oz. B,
za kar je potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s
hrupom, razen če organizator prireditve ali shoda na podlagi priloženega poročila o
emisiji hrupa v okolja, ne dokaže nasprotno.
Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1 Zakona o upravnih taksah (Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 –
UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 –
ZKZaš) znaša 4,50 EUR
Št. računa za nakazilo upravne takse: SI56 0121-7417-0309-189, Sklic SI11 75167-7111002-2022

