OBČINA ŠTORE
Cesta XIV. divizije 15
3220 Štore

Tel.: 03/780-38-40
Fax: 03/780-38-50
E-mail: tajnistvo@store.si
http: www.store.si

VLOGA
ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S
HRUPOM
94. člena Zakona o varstvu okolja,
( Uradni list RS, št. 39/06-ZVO -1- UPB1, 70/08 –ZVO-1B 108/09, 108/09,)
Organizator javne prireditve:
Ime in priimek oz. naziv pravne osebe:………………………………………………………………………….
Naslov oz. sedež:…………………………………………………………………………………………………………
Telefon:………………………………………………………………………………………………………………………
Odgovorna oseba za izvedbo javne prireditve:………………………………………………………………..
Vložnik prosim za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s
hrupom zaradi izvedbe javne prireditve z uporabo zvočnih naprav.
Javna prireditev bo potekala v/na:…………………………………………………………………………………
Dne:…………………………………………………………………………………………………………….……………..
Oziroma od dne do dne:……………………………………………………………………………………………….
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav:………………………………………………………………
Od ure do ure:………………………………………………………………………………………………………………
TIP ZVOČNIKOV (OZNAKA)

OPIS ZVOČNIKOV
Nazivna moč:
Lw:
Spekter pokrivanja:
Skupno število zvočnikov:
Nazivna moč:
Lw:
Spekter pokrivanja:
Skupno število zvočnikov:
Nazivna moč:
Lw:
Spekter pokrivanja:
Skupno število zvočnikov:

Na podlagi 6. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05) navedite tehnične podatke elementov pri
ozvočenju :
TIP OJAČEVALNIKA (OZNAKA)

OPIS OJAČEVALNIKOV
Moč:
Skupno število:
Moč:
Skupno število:
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Nazivna električna moč vseh zvočnikov
priključenih na zvočno napravo
Shema nastavitve zvočne naprave (narišite, skicirajte shemo postavitve)

Opis in skica postavitve zvočnih naprav in zvočnikov
(V skici mora biti označena prostorska razporeditev zvočnih naprav, označite usmerjenost
zvočnih naprav (glavno os in kot 45 stopinj), označite razdalje med zvočnimi napravami in
stavbami stanovanjskih objektov )
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Priložite Poročilo o emisiji hrupa v okolje ali v skladu z 8. členom Uredbe o načinu
uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št.
118/05) priložite dokumentacijo o:
- nazivni električni moči zvočne naprave
- številu zvočnih naprav
- načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000

žig

_____________________________
(podpis)

PRILOGE (obkrožite):
1. Poročilo o emisiji hrupa v okolje
2. Dokumentacijo o nazivni električni moči zvočne naprave, številu zvočnih naprav in načrt
prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice , s prikazom namestitve zvočnih
naprav in
usmerjenosti zvoka
3. Potrdilo o plačilu upravne takse v vrednosti 22,66 € v gotovini ali na Občina Štore, Cesta
XIV. divizije 15, 3220 Štore, št. 011005270301809 sklic 14 – 76279-7111207 datum ali
ustrezno dokazilo o oprostitvi upravne takse.

