VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ALI OBČASNO ČEZMERNO
OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM
Vlogo za pridobitev dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je
potrebno vložiti na Občino Črnomelj vsaj trideset (30) dni pred začetkom prireditve.
________________________________________________________________________________
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
________________________________________________________________________________
(zakoniti zastopnik ali pooblaščenec)
________________________________________________________________________________
(naslov oz. sedež)
____________________________________________________________________________________________________________________

(poštna številka in kraj)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(kontaktni telefon ali e-pošta)
__________________________________________________________________________________
(odgovorna oseba organizatorja)

V skladu z določili 2. odstavka 94. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
39/2006 in spremembe) in 8. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in
prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005) – v nadaljevanju Uredbe, prosim za
izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na javni
prireditvi oz. shodu.
Podatki o javni prireditvi oziroma shodu:
Naziv prireditve oz. shoda: ________________________________________________________________
Kraj in lokacija prireditve ali shoda (naslov): ________________________________________________
Parcelna številka in k.o.: ___________________________________________________________________
Datum in čas poteka prireditve ali shoda:
od dne: ________________________ do dne: ___________________________
od ure: ________________________ do ure: ____________________________
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav: od ure ___________ do ure _______________.

Vrsta in število zvočnih naprav:
(primer: Beringer 2 x 50 W)

Število zvočnikov posamezne zvočne
naprave: (primer:2 x Beringer, 2 x Sharp)

Mesto namestitve zvočnih naprav:

PRILOGE:
1. Dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt
prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000, ki sta izdelana
v skladu z določili 8. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in
prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005)
2. Dokazilo o pravici do razpolaganja s prireditvenim prostorom
3. Kopija katastrskega načrta z oznako prireditvenega prostora in mestom namestitve
posamezne zvočne naprave
Opomba:
(Na načrtu morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso
oddaljene več kot 600 m, in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot
45 kotnih stopinj).

Datum: _______________

žig
(za pravne osebe)

_______________________________
(podpis vlagatelja oziroma
pooblaščene osebe)

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84
/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša 22,60 EUR. Št. računa za nakazilo upravne takse: SI56 0121-7417-0309-189,
Sklic SI11 75167-7111002-2022

