Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.si

Številka: 2152 - _______/
-1
Datum: ____________________

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV
OKOLJA S HRUPOM
VLOGO ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA ZAČASNO OBREMENITEV OKOLJA S
HRUPOM JE POTREBNO VLOŽITI NA OBČINO ZREČE VSAJ TRIDESET (30) DNI PRED
ZAČETKOM PRIREDITVE

PODATKI O VLAGATELJU
IME IN PRIIMEK/NAZIV:
NASLOV:
POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ:
TELEFON IN E-MAIL:
Naziv prireditve:
Odgovorna oseba organizatorja prireditve:
Kraj in lokacija prireditve:
Navedba katastrske občine in parcelne številke:
k.o.: __________

parc. št.: __________

Datum in čas poteka prireditve:
od dne: __________ do dne: __________
od ure: __________ do ure: __________
čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav:
začetek:
konec:
Vrsta in število zvočnih naprav:
(npr.: Beringer 2 x 50W)

Število zvočnikov posamezne zvočne
naprave:
(npr.: 2x Beringer, 2x Sharp)

Mesto namestitve zvočnih naprav:
(npr.: na višini 1,5m od tal)

OBVEZNE PRILOGE (ustrezno označite z X):
Poročilo o emisiji hrupa v okolje v skladu s 4. odstavkom 6. In 7. člena Uredbe o načinu
uporabe zvočnih naprav, ki na shodu in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št.
118/05)
ALI
Dokumentacijo o nazivni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora
in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000 v skladu z 8. členom Uredbe o načinu
uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (uradni list RS, št.
118/05)
NAČIN PREVZEMA (ustrezno označite z X):
Osebno v tajništvu občine
Po navadni pošti na zgornji naslov
Po elektronski pošti na elektronski naslov:___________________________
PLAČILO UPRAVNE TAKSE:
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša upravna taksa:
- za vlogo 4,21 EUR po tarifni številki 1
- za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom 16,81 EUR
po 1. točki tarifne številke 3
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Zreče, Cesta na Roglo 13 b, Zreče, matična
št. 5883342, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v vlogi.
Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka,
izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska
in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov. Več o obdelavi osebnih podatkov in
politiki zasebnosti Občine Zreče si preberite na naši spletni strani na naslovu: www.zrece.si
ali na oglasni deski Občine Zreče.

Datum:_______________

ŽIG
(pravne osebe)

Podpis:________________

