ORGANIZATOR JAVNE PRIREDITVE / SHODA

Naziv pravne osebe oz. ime in priimek fizične osebe

Naslov oz. sedež

telefon / e-pošta

Odgovorna oseba za izvedbo javne prireditve

PRIJAVA
uporabe zvočnih naprav na javni
za katero ni potrebno pridobiti
dovoljenja za začasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom

PRIREDITVI

/

SHODU

(obvezno obkroži)

(glej opombe na naslednji strani )

kot to določa 12. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav,
ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05)

Naziv prireditve/shoda:
Kraj prireditve/shoda:
Dne

med

in

Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav: med

uro
in

uro (največ do 18:00)

Vrsta in število zvočnih naprav:
Število zvočnikov posamezne zvočne naprave:
Mesto namestitve zvočne naprave (opis):

Datum:

žig

Podpis:

Za prijavo je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50 EUR
(Tarifna št. 1 Zakona o upravnih taksah), oz. navesti razlog oprostitve, kot to predvideva Zakon o upravnih taksah.

NAVODILO ORGANIZATORJEM :
V središču mesta Ljubljana velja III. stopnja varstva pred hrupom.
Obdobja delov dneva so sledeča: »dan, večer in noč so obdobja dneva, pri čemer traja dan dvanajst ur,
večer štiri in noč osem ur, začetek dneva je ob 6.00, začetek večera ob 18.00 in začetek noči ob 22.00«

DOVOLJENJE NA PRIREDITVAH NI POTREBNO V NASLEDNJIH PRIMERIH:
(1)

Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju prireditve ni treba pridobiti, če
uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

(2)

Šteje se, 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.

(3) 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.
V TEM PRIMERU MORA ORGANIZATOR PRIREDITVE NA PODLAGI 14. ČLENA NAVEDENE UREDBE PRIJAVITI OBČINI
UPORABO ZVOČNIH NAPRAV NA TAKŠNI PRIREDITVI NAJMANJ 7 DNI PRED ZAČETKOM PRIREDITVE.

DOVOLJENJE NA SHODIH NI POTREBNO V NASLEDNJIH PRIMERIH:
(1) Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju shoda ni treba pridobiti, če
uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
(2) Šteje se, 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.

(3) 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.

V TEM PRIMERU MORA ORGANIZATOR PRIREDITVE NA PODLAGI 14. ČLENA NAVEDENE UREDBE PRIJAVITI OBČINI
UPORABO ZVOČNIH NAPRAV NA TAKŠNEM SHODU NAJMANJ 3 DNI PRED ZAČETKOM PRIREDITVE.

