OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-440, fax: 01/7505-158
e-pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ALI OBČASNO
ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM
(94. člen Zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US:
U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008 ZFO-1A, 70/2008,
108/2009)

(OPOZORILO: vloga mora biti vložena vsaj 30 dni pred prireditvijo)
ORGANIZATOR JAVNE PRIREDITVE
Ime in priimek ali naziv pravne osebe:

Naslov:
Poštna št. in kraj:
Telefonska številka
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba za izvedbo javne prireditve:
Pooblaščenec:
Prosim za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
zaradi izvedbe na javni prireditvi ____________________________________________ .
(ime javne prireditve)

Javna prireditev bo potekala na Vrhniki _______________________________________
točna lokacija – parc. št. in katastrska občina):

dne ______________________________________ od _________ ure, do _________ure.
(od dne do dne, v naslednjih dneh...)

Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav od ___________ ure, do __________ure.
Podatki o uporabi zvočnih naprav v skladu s 6. členom Uredbe o načinu uporabe zvočnih
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. list RS, št. 118/2005).
Vrsta in število zvočnih naprav ______________________________________________
Število zvočnikov posamezne zvočne naprave __________________________________
(koliko+ W)

Mesto namestitve zvočne naprave ____________________________________________
(kje)

OBRNI

Taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/2010-ZUTUPB5, 14/2015-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J, Ur. list. RS, št. 32/16) v skupnem znesku 22,60 €.

Datum:

žig

Podpis vlagatelja:

(za pravne osebe)

PRILOGE (obkroži):
1.

Poročilo o emisiji hrupa v okolje
(vsebina: opis in shema nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč, način

pritrditve opisa in sheme iz prejšnje točke 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
2.

Dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt
prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000,

v skladu z 8. členom Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup (Ur. list RS, št. 118/2005)
(vsebina: razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje,
ki je za nazivno električno moč določena v tabeli, in število vseh zvočnikov ni večje od šest)

Tabela

Najmanjša razdalja zvočnikov od najbližjih stavb z varovanimi prostori
glede na nazivno električno moč
Najmanjša razdalja zvočnikov do najbližjih
stavb z varovanimi prostori (m)

več kot 600
več kot 520
več kot 440
več kot 420
več kot 340
več kot 320
več kot 240
več kot 200
več kot 160
več kot 140
več kot 120
več kot 100

Nazivna električna
moč (W)

več kot 10.000
7.500
5.000
4.500
3.500
2.500
1.500
1.000
800
600
400
250

OPOZORILO: V kolikor je najmanjša razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi
prostori večja od razdalje, ki je za nazivno električno moč določena v priloženi tabeli, se vloga
za dovoljenje šteje kot prijava.

