MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Urad za okolje in prostor – Ufficio per l’ambiente ed il territorio

1. Organizator javne prireditve

(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
(naslov oz. sedež)

(telefon)
(e-mail)
(Odgovorna oseba za izvedbo javne prireditve)

(pooblaščenec )

VLOGA
za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
(94. člen Zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/2006 – UPB1)
OPOZORILO: OBVEZNO IZPOLNITI VSA POLJA!
2. Vložnik prosim za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s
hrupom zaradi izvedbe na javni prireditvi
__________________________________________________________________________________
(ime prireditve)
Tradicionalna prireditev: DA /

NE

3. Javna prireditev bo potekala v Mestni občini Koper
v/na (kraj/naselje in objekt – npr. šotor, zelenica, trg, itd.)
_________________________________________________________________________________
V katastrski občini: ________________________________________________________________
na parceli/ah št.:___________________________________________________________________
dne/ve*___________________________________________________________________________
*Navodilo: Navede se datum poteka prireditve, v kolikor ta traja en dan. V primeru, da prireditev
poteka več dni zapored se navede v obliki: datum pričekta – datum zaključka (npr. 01.01.2014-
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03.01.2014). V primeru, da prireditev poteka ob različnih, nezaporednih, dnevih se navede datume za
vse dni poteka prireditve v obliki: datum, datum, datum, …(npr: 01.01.2014, 03.01.2014, 05.01.2014).
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav
od _________________________ ure do ________________________ ure.
__________________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. !!! Po Uredbi o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
(6.člen Uradni list RS, št. 118/2005) navedite naslednje podatke:
Vrsta, število zvočnih naprav ter moč v
Watt-ih [W] zvočne naprave (nazivna in
obratovalna)**
Število zvočnikov posamezne zvočne
naprave
Mesto namestitve zvočne naprave in
zvočnikov
in obvezno priložite (obkroži):
-

Poročilo o emisiji hrupa v okolje

in/ali
Po 8.členu Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005) priložite:
o Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter
o Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (UL RS, št. 106/2010 – uradno
prečiščeno besedilo, 32/16) znaša skupaj 22,60 EUR.
-

Koper, __________________(datum)

žig
(za pravne osebe)
_____________________________
(podpis)

Obvezna priloga (obkroži):
1.
Poročilo o emisiji hrupa v okolje.
2.
Dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt
prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000.
** Nazivna pogonska moč zvočnika je največja električna moč, ki je dovedena zvočniku ali več zvočnikom,
priključenim na zvočno napravo.
Obratovalna pogonska moč zvočnika je največja električna moč, izražena v deležu nazivne električne moči, ki
je lahko na podlagi dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za uporabo zvočne naprave
dovedena zvočniku ali več zvočnikom, priključenim na zvočno napravo.
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