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OBČINA LENART 

 
Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR. 

Telefon: 02/729-13-10, fax: 02/720-73-52 http://www.lenart.si/ 

 

 

 

 

VLOGA ZA UPORABO PROSTOROV V PRIREDITVENIH OBJEKTIH OBČINE 

LENART 

 

 

VLAGAM VLOGO ZA UPORABO NASLEDNJEGA PROSTORA (ustrezno obkroži): 

 

1. Dvorana Doma kulture Lenart  

 

2. Center Slovenskih goric 

 
A. Velika dvorana 

 

B. Mala dvorana 

 
C. Izobraževalna dvorana 

 

D. Sejna soba 

 
E. Razstavišče 

 

F. Društveni prostor 

 

G. Klet VTC 13 

 
3. Športna dvorana Lenart 

 
4. Prireditveni prostor na ŠRC Polena:  

 

5. Kulturni dom Selce 

 

8.   Kulturni dom Voličina 

 

 

PODATKI O UPORABNIKU 

 

Uporabnik prostorov (naziv/ ime in priimek): 

 

___________________________________________________________________________  

 

Naslov:_____________________________________________________________________ 

 

Matična številka/EMŠO: _________________________, davčna št.:___________________ 
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Odgovorna oseba za izvedbo prireditve ali dejavnosti: 

___________________________________________________________________________ 

Telefonska številka: __________________________    

 

E- mail:_____________________________________________________________________ 

 

 

PODATKI O PRIREDITVI ALI DEJAVNOSTI 

 

Vrsta prireditve ali dejavnosti, ki se izvaja v prostoru 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Kraj, datum in čas trajanja prireditve:_____________________________________________ 

 

Program prireditve ali dejavnosti: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Rediteljsko službo na prireditvi izvaja:  

___________________________________________________________________________ 

 

Število rediteljev:_____________________________________________________________ 

 

Vodja rediteljev:______________________________________________________________ 

 

Na prireditvi se uporabljajo zvočne naprave:    DA          NE 

 

Odgovorna oseba za uporabo zvočnih naprav: 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

Izjavljamo, da: 

 

Obkroži, če se na prireditvi uporabljajo zvočne naprave! 

A. da naprave in tehnična sredstva, ki se na prireditvi uporabljajo, niso nevarna za 

življenje in zdravje ljudi, 

B. da obratovanje naprav prekomerno ne moti okolice in ne ovira cestnega prometa, 

C. da ne bo preseženi mejni in kritičnih kazalci hrupa v okolju. 

 

Na prireditvi se uporabljajo pirotehnična sredstva in/ali specialni efekti:    DA        NE 

Pirotehnična sredstva uporablja in /ali specialne efekte izvaja:     

 

__________________________________________________________________________ 

 

Odgovorna oseba: ___________________________________________________________ 
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Na prireditvi se bodo izvajale gostinske storitve:                                        DA           NE 

 

Gostinske storitve izvaja (ime, priimek/firma, naslov):  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Izjavljam, da sem kot uporabnik seznanjen s: 

• Pravilnikom o uporabi prostorov v prireditvenih objektih Občine Lenart (MUV št. 

32/2010),  

• Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov v 

prireditvenih objektih Občine Lenart (MUV 3/2015) in  

• Spremembah in dopolnitve Pravilnika o uporabi prostorov v prireditvenih objektih 

občine Lenart (MUV 13/2019). 

 

 

Kraj in datum: 

______________________________________ 

 

 

Ime in priimek odgovorne osebe:                                               Podpis odgovorne osebe: 

____________________________________       ____________________________________ 

 

 

        žig 


