OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKA UPRAVA
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si
VLAGATELJ

(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)

(ulica, naselje, pošta, kraj oz. sedež)

(telefon, elektronski naslov)

(odgovorna oseba organizatorja prireditve)

(pooblaščenec)

VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA
ZA ZAČASNO ALI OBČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM
V ČASU JAVNE PRIREDITVE
(Na podlagi 94. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)
(Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/06-ZMetD, 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, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)

Podpisani prosim, za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s
hrupom zaradi izvedbe javne prireditve, na kateri bodo uporabljene zvočne naprave,
(na zemljišču s parcelnimi številkami in k.o.)

(podrobna obrazložitev namena)

dne

od

ure

(čas poteka prireditve z datumom in uro)

1

do

ure

K vlogi prilagam poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki jo je izdelala 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:

(Poročilo o emisiji hrupa v okolje morajo biti razvidni naslednji podatki: - opis in shema nastavitve zvočne naprave na obratovalno
električno moč, - način pritrditve opisa in sheme iz prejšnje alinee na zvočno napravo, - mesto namestitve posameznega zvočnika ter
višino njegove namestitve glede na površino prostora, kjer poteka prireditev in smeri glavnih osi zvočnikov)

dne

od

ure

do

ure

(čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav z datumom in uro)

Na podlagi 6. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo
hrup (Uradni list RS, št. 118/2005) navedite naslednje podatke:

Vrsta in število zvočnih naprav
Število zvočnikov posamezne zvočne
naprave
Mesto namestitve zvočne naprave
In v primeru, ko ni potrebno predložiti poročila o emisiji hrupa v okolje na podlagi 8. člena Uredbe o
načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št.
118/2005) priložite:
Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega
prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000 – (razdalja od zvočnikov do najbližjih
stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za nazivno električno moč določena v Prilogi 2
omenjene Uredbe in število vseh zvočnikov ni večje od šest).
Na zgoraj omenjenem 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.
K zahtevi prilagam še sledečo dokumentacijo:

UPRAVNA TAKSA:
Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10–UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 –
ZZelP-J, 32/16 , 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) prilagam upravno takso po tarifni številki 1 in 3, kar
znaša 22,60 EUR (razen izjem, ki jih določa Zakon o upravnih taksah).

Gornja Radgona,
dne

žig

Ime in priimek vlagatelja
oz. pooblaščenca
podpis
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