
  

 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE UPORABE ZVOČNIH NAPRAV: 

 

Organizatorju prireditve ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno 

obremenitev okolja s hrupom, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne 

obremenitve okolja s hrupom (12. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih 

in prereditvah povzročajo hrup). V tem primeru vloži PRIJAVO pri pristojnemu občinskemu 

organu. Prijavo prireditve mora posredovati občinskemu organu najmanj 3 dni pred 

začetkom shoda oziroma 7 dni pred začetkom prireditve.   

 

Uporaba zvočnih naprav na prereditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s 

hrupom, če je:  

– 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. 

 

 

1. Organizator javne prireditve: Navede se točne podatke o organizatorju prireditve in 

obvezno kontaktno telefonsko številko, na kateri je organizator ali odgovorna oseba 

dosegljiva v času delavnika (delovne dneve med 08:00 in 16:00). 

 

2. Vrsta in kraj prireditve, kjer se navede podatke o:  

 

vrsti prireditve: 

a. ime prireditve, v kolikor ima prireditev ime, sicer se na črto napiše. 

 

kraju poteka prireditve:  

b. v/na: kraj/naselje in natančneje določena lokacija poteka (npr. Trg svobode 

pred cerkvijo) prireditve in opis prireditvenega prostora (npr. šotor, trg, 

ploščad, zelenica, itd.), zaželena je navedba zemljiške/ih parcel/e in katastrske 

občine na katerih bo prireditev potekala.  

Opozorilo: Prijavo prireditve mora posredovati občinskemu organu najmanj 

3 dni pred začetkom shoda oziroma 7 dni pred začetkom prireditve.   



  

 

 času trajanja prireditve: 

c. dne: navede se datume poteka prireditve v obliki dan.mesec.leto v kolikor 

poteka prireditev samo en dan (za tako se šteje tudi prireditev, ki se prične v 

enem dnevu, konča pa v nočnih urah naslednjega dne); v primeru, da prireditev 

poteka več dni zaporedoma se navede datum pričetka prireditve in datum 

zaključka, povezani s pomišljajem (npr. 01.01.2009-10.01.2009); v primeru, da 

prireditev poteka več nezaporednih dni, se navede vse datume poteka 

prireditve ločene z vejicami (npr. 01.01.2009, 03.01.2009, 05.01.2009). 

 

d. Trajanje prireditve: navede se ura pričetka in ura zaključka prireditve v obliki 

ura:minuta. Ura pričetka in zaključka prireditve je lahko različna od ure 

pričetka in zaključka uporabe zvočnih naprav (glej naslednja točka). V 

primeru, da prireditev poteka več dni (zaporedoma ali nezaporedoma) se 

navede ura pričetka in ura zaključka za vsak dan posamezno (npr: 01.01.2009 

od 20:00 do 00:00, 02.01.2009 od 21:00 do 01:00, 05.01.2009 od 19:00 do 

23:00), razen če se prireditev prične in konča vsak dan poteka prireditve ob 

enakem času.  

 

e. Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav: navede se ura pričetka in ura 

zaključka uporabe zvočnih naprav v obliki ura:minuta. V primeru trajanja 

prireditve več kot en dan velja enako kakor pri prejšnji točki. 

 

3. Podatki, ki jih mora navesti organizator:  

Vrsta in število zvočnih naprav: navede se znamka, tip, nazivna električna moč v 

Watt-ih [W] in število zvočnih naprav. 

Število zvočnikov posamezne zvočne naprave: navede se število zvočnikov, ki so 

priključeni na vsako zvočno napravo in njihova nazivna moč v Watt-ih [W] 

Mesto namestitve zvočne naprave in zvočnikov: navede se lokacija zvočnih naprav 

in zvočnikov glede na prireditveni prostor (npr. levo in desno od odra; 1,5m nad tlemi 

z naklonom 15° proti tlom; usmerjeni proti severu) 

4. Potrdilo o plačilu upravne takse v vrednosti 4,54 €  na TRR Mestne občine Slovenj 

Gradec št. SI56 0131 2512 0309 148, sklic SI11 76120-7111002-00000003, koda 

namena: OTHR ali ustrezno dokazilo o oprostitvi upravne takse. 

 

 

Vloga za Prijavo prireditve mora posredovati občinskemu organu najmanj 3 dni 

pred začetkom shoda oziroma 7 dni pred začetkom prireditve!!!  

Razlaga pojmov: 

 

zvočna naprava = naprava, ki preko zvočnika ali več zvočnikov s pomočjo 

ojačevalnika, ki ga napaja elektrika, emitira govor, glasbo, zvoke sprejemnikov 

radijskih ali televizijskih elektromagnetnih valov ali druge zvoke v okolje (3. člen 

Uredbe). 

nazivna električna moč = je največja električna moč, ki je dovedena zvočniku ali 

več zvočnikom, priključenim na zvočno napravo (3. člen).  

prireditveni prostor = je območje na prostem, določeno v prostorskih aktih občine 

za občasno izvajanje prireditev oziroma shodov, ali območje javnih površin, ki je 

primerno za potek oziroma izvajanje shoda ali prireditve na prostem (3.člen Uredbe) 


