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     PRIJAVA UPORABE ZVOČNIH NAPRAV 
      NA 

         SHODU            -         PRIREDITVI 
     (obkroži) 

(na podlagi 14.člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo 
hrup, (Uradni list RS, št.118/2005)) 

 
Prijavo je potrebno izpolniti v dveh izvodih (izvod za organizatorja in za MOSG) 

Podatki o prireditvi ali shodu: 
Ime in priimek prijavitelja / 
organizatorja (če je to organizacija, 
navedite še predsednika organizacije) 

 

Naslov  

Telefon  

Ime prireditve ali shoda 
 
 

Odgovorna oseba organizatorja 
prireditve ali shoda  

Kraj in čas poteka 
prireditve ali shoda 

Kraj in datum 
 
 

Ura (od – do) 
 
 

Čas uporabe 
zvočnih naprav 

Datum 
 
 

Ura (od – do) 
 
 

Vrsta in število zvočnih naprav,  
nastavitev obratovalne električne moči 
na zvočnih napravah (v W in dB) 

 

Mesto namestitve zvočnih naprav 
 
 

Priloge: 

Načrt prireditvenega prostora in okolice v merilu 1 : 1000., na njem pa morajo 
biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso 
oddaljeni več kot 600 m, in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso 
odklonjene več kot 45 kotnih stopinj. 
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. 
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Prijava velja za uporabo zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, ki ne povzročajo čezmerne 
obremenitve okolja s hrupom in zato za uporabo le-teh organizatorju prireditve ali shoda ni potrebno 
pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. 
 
PRIREDITEV: 
Šteje se, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s 
hrupom, če: 
–  prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi (6.00-18.00) ali zvečer (18.00-22.00) 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 (6.00-18.00) 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 (6.00-18.00) 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. 
 
SHOD: 
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. 
 
Če je zvočnik zvočne naprave na shodu 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 50 W, shod pa se izvaja 
podnevi. 

 

Skrajni rok za prijavo zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, ki ne povzročajo čezmerne 
obremenitve s hrupom, je potrebno oddati najmanj sedem dni pred pričetkom prireditve 
oziroma najmanj tri dni pred začetkom shoda. 

 
OPOZORILO! Vlagatelj s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih na vlogi! 

 

Datum:                                        Žig (za pravne osebe)                                    Podpis 

 

__________________                                                                        _____________________ 
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