VLAGATELJ:
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
(naslov oz. sedež)
(EMŠO/matična številka)
(zakoniti zastopnik pravne ali fizične osebe)
(telefon)

VLOGA
za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s
hrupom
(94. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD in
66/06-odločba US) in 6 in 8. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in
prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05))
Vložnik prosim za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s
hrupom zaradi izvedbe javne prireditve/shoda _______________________________________
___________________________________________________________________________
(navesti naziv javne prireditve/shoda z opredelitvijo prireditvenega prostora)

Kraj / prostor prireditve: _______________________________________________________
Odgovorna oseba organizatorja javne prireditve: _____________________________________
___________________________________________________________________________
(navesti ime, priimek in naslov odgovorne osebe ter tel. št.)

Opredelitev časa poteka javne prireditve: ___________________________________________
(navesti dan in čas trajanja javne prireditve/shoda)

Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav: _______________________________________
(navesti točen pričetek in konec uporabe zvočnih naprav)

Vrsta in število zvočnih naprav in število zvočnikov posamezne zvočne naprave:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(navesti vrsto in število zvočnih naprav ter število zvočnikov posamezne zvočne naprave)

Mesto namestitve zvočnih naprav:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(navesti mesto namestitve zvočnih naprav)

Za izdajo dovoljenja po 6. členu Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in
prireditvah povzročajo hrup:
Prilagam naslednje obvezne priloge:
Priloženo
DA

Poročilo o emisiji hrupa v okolje

NE

Za izdajo dovoljenja po 8. členu Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in
prireditvah povzročajo hrup:
Prilagam naslednje obvezne priloge:
Priloženo
Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega
prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000, iz katerega je razvidno, da razdalja
od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za
nazivno električno moč določena v Prilogi 2 uredbe (upoštevanje kota 45 stopinj) in število
vseh zvočnikov ni večje od šest

DA

NE

______________________
(datum)
žig
(za pravne osebe)
_______________________
(podpis vlagatelja)

UPRAVNA TAKSA:
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010, ZUT-UPB5) je treba plačati upravno takso:
- za vlogo po Tarifni št. 1: 4,54 €,
- za odločbo po Tarifni št. 3: 18,12 €,
skupaj 22,66 €. Elektronsko plačilo takse na TRR št. 01411-6110309189, sklic na št. 12 2013010000061.

