OBRAZEC 1
Organizator javne prireditve
Vlogo je potrebno vložiti 30 dni pred prireditvijo!
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
(naslov oz. sedež)

(telefon, mobitel, E-mail)

(odgovorna oseba za izvedbo javne prireditve)
(pooblaščenec)

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA
za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Naziv in vrsta prireditve:

Javna prireditev bo potekala v (kraj) _________________ v/na:

dne:

oziroma v naslednjih dneh:

od

do

ure

Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav
od

ure do

ure.

Stran 1 od 2

Postopek A - 6. člen Uredbe
Vrsta in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave:

Mesto namestitve zvočnih naprav:

PRILOGE:
1. Poročilo o emisiji hrupa v okolje
2. Plačilo upravne takse:
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS št. 42/07 - UPB3; 126/07, in 88/2010, 32/16 v nadaljevanju: ZUT) je
potrebno za izdajo odločbe plačati upravno takso po tarifni št. 1 in 3 in znaša 22,60 EUR
Plačilo upravne takse:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 86351 Straža;
TRR: SI56 0140 3603 0309 122; referenca: 11 77020-7111002; BIC banke: BSLJSI2X
V primeru plačila položnico, elektronsko ali z gotovino je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu.

ALI
Postopek B - 8. člen Uredbe
Podatki o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav
Oznaka (tip) in vrsta zvočnikov:
Nazivna električna moč (W):
Št. zvočnikov:

Raven zvočne moči Lw (dBA):

Mesto namestitve:

Oznaka (tip) ojačevalnikov:
Število ojačevalnikov:

Mesto namestitve:

Nazivna moč vseh zvočnikov priključenih na zvočno napravo:

PRILOGE:
1. Poročilo o emisiji hrupa v okolje
2. Plačilo upravne takse:
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS št. 42/07 - UPB3; 126/07, in 88/2010, 32/16 v nadaljevanju: ZUT) je
potrebno za izdajo odločbe plačati upravno takso po tarifni št. 1 in 3 in znaša 22,60 EUR
Plačilo upravne takse:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 86351 Straža;
TRR: SI56 0140 3603 0309 122; referenca: 11 77020-7111002; BIC banke: BSLJSI2X
V primeru plačila položnico, elektronsko ali z gotovino je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu.

_________, dne ______________
(kraj)
žig

Stran 2 od 2

Podpis:

