OBČINA SEVNICA
Oddelek za okolje in prostor
Glavni trg 19A
8290 SEVNICA
Vlogo je potrebno vložiti 30 dni pred prireditvijo!

Organizator javne prireditve

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

(telefon)

(Odgovorna oseba za izvedbo javne prireditve)

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, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg)

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

Javna prireditev bo potekala v/na
_________________________________________________________________________________
dne _____________________________________________________________________________

od _________________________ ure do ________________________ ure.
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. 118/2005) 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, katerega izdelavo mora zagotoviti organizator prireditve in iz
katerega morajo biti razvidni:
- opis in shema nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč,
- način pritrditve opisa in sheme iz prejšnje alinee na zvočno napravo in
- mesto namestitve posameznega zvočnika ter višino njegove namestitve glede na površino
prostora, kjer poteka prireditev, in smeri glavnih osi zvočnikov.
ali
!!! Po 8.členu Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo
hrup (Uradni list RS, št. 118/2005) priložite dokumentacijo o nazivni električni moči in številu
zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu
1:1000.
Upravno takso lahko plačate na IBAN: SI56 0131 0510 0309 107, referenca SI 11 76104-7111002.
BIC koda: BSLJSI2X.

Sevnica, dne ______________
žig
(za pravne osebe)

_________________________________
(podpis)

!!!Priloga (obkroži):
1.
2.
3.

Poročilo o emisiji hrupa v okolje
Dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt
prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000
Potrdilo o plačilu takse v znesku 22,60 EUR ali ustrezno dokazilo o oprostitvi upravne
takse.

