OBČINA CERKLJE
NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
e-mail: obcinacerklje@siol.net
Tel. 04/ 28 15 800; fax. 04/ 28 15 820

PRIJAVA UPORABE ZVOČNIH NAPRAV
NA SHODU ALI PRIREDITVI
za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev
okolja s hrupom
Zadeva: 215
1. PODATKI O VLAGATELJU
Priimek in ime / naziv:
Naslov in davčna št.:
Telefon in elektronski naslov:
Ime in priimek odgovorne osebe organizatorja in kontaktni telefon:
______________________________________________________________________________
2. PODATKI O PRIREDITVI (ustrezno izpolnite)
Ime prireditve:
Kraj prireditve:
v/na:
3. ČAS POTEKA PRIREDITVE (ustrezno izpolnite)
Dne:
/ od ure:
do ure:
oziroma v naslednjih dneh:
od ure:
do ure:
4. ČAS UPORABE ZVOČNIH NAPRAV (ustrezno izpolnite)
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav: od ure:
5. ZVOČNE NAPRAVE (ustrezno izpolnite)

do ure:

Vrsta zvočnih naprav:
Število zvočnih naprav:
Število zvočnikov posamezne zvočne naprave:
Mesto namestitve zvočne naprave:
Električna moč zvočne naprave (nazivna in obratovalna v Watt-ih):
Zvočne naprave na prireditvi se bodo uporabljale v skladu z 12. členom Uredbe o načinu uporabe zvočnih
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05).

6. PRILOGE (ustrezno obkrožite)
Poročilo o emisiji hrupa v okolje

DA

NE

Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav

DA

NE

Načrt prireditvenega prostora in okolice v merilu 1 : 1000

DA

NE
1

Prijavo je potrebno vložiti najmanj sedem dni pred prireditvijo oz. tri dni pred shodom.
7. PLAČILO UPRAVNE TAKSE:
Na podlagi 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15
– ZZeIP-J in 32/16-ZUT-I) se za prijavo uporabe zvočnih naprav na shodu ali prireditvi upravna
taksa ne plača.
Cerklje na Gorenjskem, datum: __________

_______________________
(Podpis vlagatelja)

P O T R D I T E V:
Potrjujemo, da smo obveščeni o zgoraj navedeni uporabi zvočnih naprav, za katero ni potrebno
pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
Cerklje na Gorenjskem, dne_________

žig

Podpis_____________

NAVODILO ORGANIZATORJEM PRIREDITEV:
Dovoljenje za prireditev ni potrebno pridobiti 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.
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