VLOGA
za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno
čezmerno obremenitev okolja s hrupom
(94. člen Zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/2006, 70/2008 in 108/2009)

Vlagatelj:
Ime in priimek / naziv pravne osebe

Naslov / sedež

Pošta

Zastopnik / pooblaščenec (odgovorna oseba za izvedbo)

Naslov zastopnika / pooblaščenca

Kontaktni telefon, e-pošta

Vložnik prosim za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na
javni prireditvi:

Javna prireditev bo potekala:
v _________________________,
(kraj prireditve)
v/na ____________________________________________________________________,
(podrobnejši opis lokacije)
dne _______________
oziroma od dne _______________________do dne _____________________________
oziroma v naslednjih dneh:__________________________________________________
od ___________ ure do __________ ure.
(navedba celotnega trajanja javne prireditve)
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav:
od _________________________ ure do ________________________ ure.
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Skladno s 6. in 8. členom Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo
hrup (Uradni list RS, št. 118/2005; v nadaljevanju Uredba) navedite naslednje podatke:
Vrsta zvočnih naprav*
Število zvočnih naprav
Število zvočnikov v posamezni zvočni
napravi
Nazivna (max.) električna moč [W]
Mesto namestitve zvočne naprave
* »Zvočna

naprava je 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 (hrup) v okolje« (3. člen Uredbe)
V skladu s 14. členom Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05 in 85/09) priložite:
-

dokazilo o lastništvu zemljišča, na katerem se bo odvijala prireditev, v kolikor pa niste lastnik
zemljišča oziroma prostora, na katerem naj bi se prireditev odvijala, morate prijavi priložiti soglasje
lastnika oziroma upravljavca prostora, na katerem se organizira prireditev.

Če boste vlogo podali na podlagi:
-

6. člena Uredbe, priložite še poročilo o emisiji hrupa v okolje
8. člena Uredbe, priložite:
- načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice z navedenim merilom
- dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav oz. izpolnite zgornjo tabelo.

Datum:

Podpis vlagatelja
Žig

(zastopnika/pooblaščenca)

(za pravne osebe)

PRILOGE (obkroži):
poročilo o emisiji hrupa v okolje;
podatki o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove
neposredne okolice v merilu 1:1000;
dokazilo o lastništvu oziroma soglasje lastnika.
UPRAVNA TAKSA:
Upravna taksa se plača v skladu s tarifno številko 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/2010 – UPB5 in 32/2016 – ZUT-I, 14/2015 – ZUUJFO ter 84/2015 – ZZeIP-J) v višini 22,60 €.
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