OBČINA SELNICA OB DRAVI
Občinska uprava
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO
OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM (94. člen Zakona o varstvu okolja – ZVO-1)
pristojni organ občine lahko izda za javne shode in prireditve dovoljenje za začasno ali občasno
čezmerno obremenitev okolja s hrupom, razen če bi le-ta lahko povzročila kritično obremenitev okolja.
Občinska uprava izda dovoljenje v skladu z določili 6. ali 8. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/05, v nadaljevanju: Uredba). V
primeru, da je število vseh zvočnikov večje od 6 oz. je razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z
varovanimi prostori manjša od razdalje, ki je za nazivno el. moč določena v prilogi 2 Uredbe je vlogi
potrebno priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje. Po 3. členu uredbe mora prireditelj vloge za izdajo
dovoljenja vložiti vsaj 30 dni pred prireditvijo.
Če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom (12. člen Uredbe),
prireditelju dovoljenja ni treba pridobiti, vendar mora uporabo zvočnih naprav prijaviti pristojnemu
občinskemu organu najmanj 7 dni pred začetkom prireditve.
1. Podatki o vlagatelju: (ime in priimek oz. naziv): …………………….…………………………………..……..….
Naslov oz. sedež: …………………………………………………………………………………………………………………….…
Kontaktni telefon: …………………………….…………….……… e-pošta: ……..…………….………………………………
2. Podatki o prireditvi:
Odgovorna oseba organizatorja (ime in priimek): …………………………….………………………………………..….
Naslov: ………………………….……………………………………………………………………………………………………….…
Kontaktni telefon: …………………………….…………….……… e-pošta: ……..…………….………………………………
Naziv javne prireditve:
Kraj prireditve:
Čas prireditve:
oziroma

parc. št.

k.o.

datum:
datum:

od
od

Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav*:
od ure:

ure
ure

do
do

ure
ure

do ure:

PODATKI O ZVOČNIH NAPRAVAH .

Vrsta zvočnih
naprav:

Število
zvočnih
naprav

Število
zvočnikov
posamezne
zvočne
naprave:

Obratovalna
pogonska
moč
posameznega
zvočnika:

Mesto
namestitve
posamezne
zvočne
naprave

SKUPAJ:
Tel.: 02 673 02 03 (673 02 07); Faks: 02 673 02 14; e-pošta: info@selnica.si

Skupna moč
zvočnih
naprav (W)

Morebitna dodatna obrazložitev glede zvočnih naprav:

3. Način prevzema dovoljenja (če ni označeno bo potrdilo poslano na naslov vlagatelja):
osebni prevzem

pošljite na zgoraj navedeni naslov vlagatelja

pošljite na drugi naslov: ……………………………………………………………………………….………………….

Datum: ………………………………………………………

Podpis in žig organizatorja
…………….….………………………..

Obvezni prilogi za izdajo dovoljenja po 8. členu uredbe:
1. Dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav in
2. Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000.

Obvezna priloga za izdajo dovoljenja po 6. členu uredbe:
1. Poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga izdela pooblaščena oseba za izvajanje obratovalnega
monitoringa hrupa za vire hrupa

Upravna taksa:
Na podlagi tarifne št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB,n 14/15ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J in 32/16) se plača taksa v skupni višini 22,60 eura. Plačilo je možno ob vložitvi
vloge ali na transakcijski račun št.: SI56 0137 8578 0309 143; sklic 11 76775-7111002-01141008;
namen nakazila je »plačilo upravne takse« - v tem primeru posredujte dokazilo o plačilu upravne
takse.
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