ORGANIZATOR JAVNE PRIREDITVE:
(priimek in ime oz. naziv pravne osebe)
(naslov)
(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
(94. člen Zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in
92/13)
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.

!!! Po Uredbi o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (6. člen
Uradni list RS, št. 118/05) navedite naslednje podatke:
Vrsta in število zvočnih naprav
Število zvočnikov posamezne zvočne naprave
Mesto namestitve zvočne naprave in priložite
in priložite:
- Poročilo o emisiji hrupa v okolje;
-

!!! Po 8. členu Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
(Uradni list RS, št. 118/05) priložite: Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav
ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000;

žig

Trebnje,
(datum)

(za pravne osebe)

(podpis vlagatelja)

Priloga (obkroži):
1. Poročilo o emisiji hrupa v okolje
2. Dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v
merilu 1:1000
Upravna taksa:
- Taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO) v
skupnem znesku 22,66 € je plačana.

