OBČINA CERKLJE
NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
e-mail: obcinacerklje@siol.net
Tel. 04/ 28 15 800; fax. 04/ 28 15 820

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO
OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM
Zadeva: 215
1. PODATKI O VLAGATELJU
Priimek in ime / naziv:
Naslov in davčna št.:
Telefon in elektronski naslov:
Ime in priimek odgovorne osebe organizatorja in kontaktni telefon:
______________________________________________________________________________
2. PODATKI O PRIREDITVI (ustrezno izpolnite)
Ime prireditve:
Kraj prireditve:
v/na:
3. ČAS POTEKA PRIREDITVE (ustrezno izpolnite)
Dne:
/ od ure:
do ure:
oziroma v naslednjih dneh:
od ure:
do ure:
4. ČAS UPORABE ZVOČNIH NAPRAV (ustrezno izpolnite)
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav: od ure:
5. ZVOČNE NAPRAVE (ustrezno izpolnite)

do ure:

Vrsta zvočnih naprav:
Število zvočnih naprav:
Število zvočnikov posamezne zvočne naprave:
Mesto namestitve zvočne naprave:
Električna moč zvočne naprave (nazivna in obratovalna v Watt-ih):
6. PRILOGE (ustrezno obkrožite)
Poročilo o emisiji hrupa v okolje

DA

NE

Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav

DA

NE

Načrt prireditvenega prostora in okolice v merilu 1 : 1000

DA

NE

Drugo:
Vlogo je potrebno vložiti najmanj trideset dni pred začetkom prireditve.
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7. PLAČILO UPRAVNE TAKSE:
Na podlagi tarifne številke 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16-ZUT-I) se za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom plača upravna taksa v znesku 22,60 evrov.
Takso lahko plačate na sledeč način:
- z gotovino na blagajni Občine Cerklje na Gorenjskem ali
- s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. IBAN: SI56 0121 2412 0309 135;
referenca: 11 75116-7111002; BIC banke: BSLJSI2X.
V primeru plačila s položnico ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu.
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu,
bo v skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za
plačilo pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje pristojnemu davčnemu
organu v izvršitev. Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite
razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.
Cerklje na Gorenjskem, datum: __________

_______________________
(Podpis vlagatelja)

NAVODILO ORGANIZATORJEM PRIREDITEV:
Vlogi mora biti priloženo Poročilo o emisiji hrupa v okolje, katerega lahko izdela 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.
Če Poročilo o emisiji hrupa ni priloženo, se lahko pod določenimi pogoji, ki so v skladu z 8.
členom Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
(Uradni list RS, št. 118/05), lahko izda dovoljenje brez tega Poročila, in sicer pod pogojem:
 če je namesto Poročila o emisiji hrupa v okolje priložena dokumentacija o nazivni
električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove
neposredne okolice v merilu 1:000,
 če je iz priložene dokumentacije razvidno, da razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z
varovanimi prostori, kjer se upošteva razdalje v vseh smereh, ki od glavne osi zvočnika
niso odklonjene več kot 45 stopinj, ni manjša od razdalje, ki je za nazivno električno moč
določena v Prilogi 2, ki je sestavni del zgoraj navedene uredbe, in
 če število vseh zvočnikov ni večje od šest.
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