
ORGANIZATOR JAVNE PRIREDITVE: 
 

(priimek in ime oz. naziv pravne osebe) 
________________________________________________ 
(naslov) 

 

(EMŠO) 
 

(davčna številka) 
 

(odgovorna oseba za izvedbo javne prireditve) 
 

(telefon) 
  @   
(elektronski naslov) 

 
 

 

OBČINA TREBNJE 
OBČINSKA UPRAVA 
 
www.trebnje.si 
E: obcina.trebnje@trebnje.si 
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 
T: 07 348 11 00 

 
 

 
VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ALI OBČASNO 

ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM 
(po zakonu, ki ureja varstvo okolja) 

 
 

Vložnik prosim za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s 

hrupom zaradi izvedbe 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.  
(navedbe celotnega trajanja prireditve) 

 
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav od ___________ ure do ___________ ure. 

 
 
 
 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si


 
Po uredbi, ki ureja način uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo 
hrup navedite naslednje podatke: 

Vrsta in število zvočnih naprav   

Število zvočnikov posamezne zvočne naprave   

Mesto namestitve zvočne naprave  

 
in priložite:  
- Poročilo o emisiji hrupa v okolje; 

- Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega 

prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000. 

 
 

Spodaj podpisani/a v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, dovoljujem 
uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov v postopku, ki bo uveden na podlagi te vloge. 

 
 
 
 

 Žig 
(za pravne osebe) 

 

                           datum 
 

podpis vlagatelja 

 
 
 
 
 

Priloge (obkroži): 
- Poročilo o emisiji hrupa v okolje 
- Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in 

njegove neposredne okolice v merilu 1:1000 
- potrdilo o plačilu upravne takse 

 
 
 
 
 

Upravna taksa: 

Upravna taksa po tarifni št. 1 in 3 zakona, ki ureja upravne takse, znaša 22,60 EUR.  
 

Upravna taksa se lahko plača s plačilno kartico v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ali z nakazilom na 
TRR Občine Trebnje, IBAN SI56 0110 0010 0013 047, odprt pri Banki Slovenije, sklic 00, referenca 7111. Potrdilo o plačilu upravne 
takse priložite k vlogi ali ga naknadno pošljite po pošti ali na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si.  
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