Naslov organizatorja prireditve:
___________________________
___________________________
Tel. /GSM:__________________

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV
OKOLJA S HRUPOM
1) Zgoraj naveden organizator prireditve zanj ______________________________ naprošam
(ime in priimek)
občino Divača za izdajo dovoljena za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za
prireditev z naslovom ______________________________________, ki bo potekala
(naziv prireditve)
naslednje dni: __________________ od ________ do ______ ure, v/na_________________,
__________________od _________do _______ure, v/na_________________,
__________________od _________do _______ ure, v/na________________.
(datum, ure in kraj prireditve)
2) Odgovorna oseba organizatorja prireditve je:_____________________________________.
(ime in priimek odgovorne oseba)
3) V zgoraj navedeni prireditvi se bodo uporabljale zvočne naprave naslednje dni:
_______________________________, od __________ do _____________ ure,
_______________________________, od __________ do _____________ ure.
(navedi datume in uro uporabe zvočnih naprav)
4) Za ta namen se bo uporabilo naslednjo vrsto in število zvočnih naprav:
____________________________, ________________, ki bodo nameščene na sledeči
(vrsta zvočne naprave)
(število)
način:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(napiši način namestitve zvočnih naprav)
Organizator prireditve se zavezuje, da bo izvedel vse aktivnosti, da do čezmerne obremenitve
ne bo prišlo, saj ga k temu zavezuje tako uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
kot tudi Zakon o varstvu okolja.
Datum in kraj,_________________

žig:

Organizator prireditve:

Obvezna priloga k vlogi:
- načrt prireditvenega prostora z vrisanimi zvočnimi napravami in najbližjimi stavbami.

Za uporabo zvočne naprave na prireditvi mora organizator prireditve pridobiti dovoljenje za
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu z drugim odstavkom 94. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).

Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
(Uradni list RS, št. 118/2005) določa kritične obremenitve okolja zaradi občasne emisije
hrupa v okolje, ki jih povzročajo zvočne naprave na shodih in prireditvah, način in pogoje
njihove uporabe ter način in pogoje uporabe zvočnih naprav ter druge ukrepe, ki jih morajo za
njihovo uporabo izpolnjevati organizatorji shodov in prireditev, z namenom, da med shodom
ali prireditvijo zaradi uporabe zvočnih naprav hrup ne presega kritičnih obremenitev okolja.

