Organizator javne prireditve:
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe in zakoniti zastopnik p.o.)
(naslov oz. sedež)
(telefonska številka)
(pooblaščenec)

»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, matična št. 5883814, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene
v vlogi. Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka,
izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in
nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

VLOGA za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Na podlagi prvega odstavka 94. člena 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)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
in 30/16) in 6. člena / 8. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05) prosim za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom zaradi izvedbe javne prireditve:
Podatki o javni prireditvi:
(npr. Naznanitev trgatve)

Odgovorna oseba organizatorja prireditve:
(ime, priimek, naslov, telefon)

Kraj prireditve:
(npr. Mestni trg-pred Domom kulture; 194/9, k.o. 1115-Slovenske Konjice)

Čas poteka prireditve:
(npr. dne 1.1.2017 od 20:00 do 23:30 ure)

Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav:
(npr. dne 1.1.2017 od 20:30 do 23:00 ure)

Vrsta in število zvočnih naprav:
*znamka, tip, nazivna moč v W in št. zvočnih naprav (npr. Behringer ojačevalnik, 1x 200 W)

Število zvočnikov posamezne zvočne naprave:
*št. zvočnikov, ki so priključeni na vsako zvočno napravo in njihova nazivna moč v W (npr. zvočnik Jbl 2x 200 W)

Mesto namestitve zvočnih naprav:
*lokacija zvočnih naprav glede na prireditveni prostor (npr. levo in desno od odra; 1,5 m nad tlemi z naklonom 15º proti tlom)

V skladu s 14. členom Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno
besedilo) priložite:
 soglasje lastnika oz. upravljavca zemljišča oziroma prostora, na katerem se organizira
prireditev
Če boste vlogo podali na podlagi:

6. člena Uredbe: vlogi priložite poročilo o emisiji hrupa v okolje

8. člena Uredbe: vlogi priložite dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav
ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000

Slovenske Konjice, dne _______________

žig

________________________________
podpis organizatorja prireditve

PRILOGE (obkrožite):
 soglasje lastnika oz. upravljavca zemljišča
 poročilo o emisiji hrupa v okolje, katerega izdelavo mora zagotoviti organizator prireditve,
izdela pa ga lahko oseba, ki je v skladu s predpisi s področja varstva okolja, ki urejajo
hrup v okolju, pridobila pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire
hrupa
 dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega
prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000

UPRAVNA TAKSA:
Upravna taksa za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom se plača na
podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) in znaša: 22,60 EUR (tar. št. 1 in 3).
Upravna taksa se plača:
- v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice,
- na TRR Upravne takse Občine Slovenske Konjice: IBAN SI56 013145140309189
- sklic št. 11 76147-7111002, BIC koda: BSLJSI2X, namen nakazila: taksa hrup.
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, je potrebno navesti razlog iz
zakona in priložiti ustrezna dokazila.
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