Pred izpolnjevanjem prosim
preberite navodila na zadnji strani

VLAGATELJ
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)

(ulica, naselje, pošta, kraj oz. sedež)

(telefon)

(elektronski naslov)

(odgovorna oseba organizatorja prireditve)

(pooblaščenec)

PRIJAVA UPORABE ZVOČNIH NAPRAV
NA SHODIH IN PRIREDIT VAH
Kot organizator prireditve pristojnemu občinskemu organu, na podlagi 14. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005), prijavljam uporabo zvočnih
naprav, ki v skladu 12. in 13. člene te Uredbe ne povzročajo čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

Naziv in vrsta prireditve:
Kraj prireditve v/na:
Parcelna št. in k.o.:

, MURSKA SOBOTA (105)

Čas poteka prireditve:
dne: _______________________

od __________________ ure do _________________ ure

Čas začetka in konca uporabe
zvočnih naprav:

od __________________ ure do

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

Kardoševa ulica 2 · 9000 Murska Sobota
tel.: (02) 525 16 66 · fax: (02) 525 16 15
mestna.obcina@murska-sobota.si
www.murska-sobota.si

ure

Priloženo:
(ustrezno odkljukajte)

Priloge
- Načrt parcele z označenim mestom prireditve in mestom namestitve zvočnih naprav
- pooblastilo (v primeru, da vlogo oddaja pooblaščenec vlagatelja)
- potrdilo o plačilu upravne takse ali ustrezno dokazilo o oprostitvi plačila takse
Upravna taksa po tarifni številki 1 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J,

DA
DA

NE
NE

DA

NE

32/2016-ZUT-I, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) za prijavo uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah znaša 4,50 EUR.
Taksa se lahko plača na blagajni Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, M. Sobota ali na račun TRR št.
SI56 01280-4800309171 sklic SI11 75795-7111002..

- druge priloge:

Murska Sobota,

žig

Ime in priimek vlagatelja
oz. pooblaščenca

dne _______________
podpis

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov
S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Osebne podatke zbiramo le zaradi obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. Osebne
podatke, ki niso obvezni, nam posredujete prostovoljno in to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. To so predvsem kontaktni podatki (telefonska številka oziroma elektronska
pošta), ki jih bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede vloge.
S podpisom vloge potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa,
prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi
s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v Politiki varstva osebnih podatkov,
objavljeni na naši spletni strani: https://www.murska-sobota.si/varstvo-osebnih-podatkov.

NAVODILA
Kdaj za uporabo zvočnih naprav na javnih prireditvah ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom in je potrebna samo prijava uporabe zvočnih naprav?
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.

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 teh primerih mora organizator prireditve Mestni občini Murska Sobota zgolj PRIJAVITI uporabo zvočnih naprav
na takšni prireditvi, najmanj 7 dni pred začetkom prireditve, na pripravljenem obrazcu.
Vsem organizatorjem želimo množičen obisk prireditev, prebivalcem, ki živijo v neposredni bližini
prireditvenega prostora pa strpno sobivanje v času, ko prireditve potekajo.

MESTNA UPRAVA
Oddelek za okolje in prostor

