OBČINSKA UPRAVA
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

OBČINA LOGATEC

PODATKI O VLAGATELJU

ime in priimek/naziv:
polni naslov:
poštna številka:
telefon

in

e-mail:

PRIJAVA UPORABE ZVOČNIH NAPRAV NA PRIREDITVI
ALI SHODU BREZ DOVOLJENJA ZA ZAČASNO
OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM
PRIJAVO ZA ZAČASNO UPORABO ZVOČNIH NAPRAV SE VLOŽI NA OBČINO LOGATEC
SEDEM (7) DNI PRED ZAČETKOM PRIREDITVE OZ. TRI (3) DNI PRED ZAČETKOM SHODA !

Odgovorna oseba organizatorja prireditve ali shoda:

Kraj in lokacija prireditve ali shoda:
Datum in čas poteka prireditve ali shoda:
od dne:

do dne:

,

od ure:
do ure:
.
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav:
začetek:
konec:
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:
(primer: na višini 1,5 metra od tal)
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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
predloženega poročila o emisiji hrupa v okolja, ne dokaže nasprotno.

Logatec, dne:

žig (pravne osebe):

Podpis vlagatelja:
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