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OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI 
Trg talcev 4, Središče ob Dravi 

Telefon: 02/741-66-12 
E-mail:obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net 

www.sredisce-ob-dravi.si 

_________________________________________________________________________ 

 
VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ALI OBČASNO ČEZMERNO 

OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM 

 

 

1.) SPLOŠNI PODATKI O VLAGATELJU 

 

 

Vlagatelj__________________________________________________________________ 

               ime in priimek oz. naziv odgovorne osebe organizatorja javne prireditve 

 

Naslov stalnega prebivališča oz. sedeža podjetja  __________________________________ 

 

_________________________________________________________________________  

 

 

Telefon / elektronski naslov __________________________________________________. 

       

 

           

2.) PODATKI O PRIREDITVI 

 

Na podlagi 2. odstavka 94. člena Zakona o varstvu okolja in 6. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih 

naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup; prosim pristojni občinski organ za začasno ali 

občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi izvedbe na javni prireditvi: 

 

Javna prireditev (naziv) _______________________________________________________,  

 

v /na ______________________________________________________________________,  

lokacija oz. kraj  prireditve 

 

dne _______________________, oz. od dne ________________ do dne ________________,  

 

od __________________ do __________________ ure.  

 

 

 

Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav: od______________ do _______________ ure.  

 

 

 

 

 

http://www.sredisce-ob-dravi.si/
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3. PODATKI O ZVOČNI NAPRAVI 

Na podlagi 4. odstavka 6. člena Uredbe o je potrebno navesti tudi naslednje podatke: 

Vrsta in število zvočnih naprav  

 

Število zvočnikov posamezne zvočne naprave  

 

Mesto namestitve zvočne naprave  

 

 

S podpisom vloge izjavljam, da dovoljujem organu pridobitev vseh potrebnih podatkov, ki izhajajo iz 

uradnih evidenc.  

V ___________________, dne____________ 

                                           

                              Podpis vlagatelja _________________________ 

Plačilo upravne takse: 

 

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1 in 3 Zakona o upravnih taksah ((Uradni list RS, št. 106/10 

– uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J, 32/16 ) znaša 22,60 EUR. 

Plačilo upravne takse se lahko izvrši na TRR: upravne takse iz upravnih dejanj – občinske takse, 

01100-6020309107, SKLIC: 11-77011-7111002, koda namena: OTHR 

 

 

 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 

 

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen obravnave začasne ali občasne čezmerne obremenitve 

okolja s hrupom.  

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu 

občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 

nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov 

izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, 

ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu  občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za 

dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja 

avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V kolikor potrebni osebni 

podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna. 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, 

dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do 

pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic. 
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PRILOGA 1 

   Kritične obremenitve okolja zaradi občasne emisije hrupa v okolje za 

obdobje dneva, večera in noči 

+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+ 

|Območje varstva  |     Kritične     |      Kritične     |      Kritične     | 

|pred hrupom      |obremenitve za noč|   obremenitve za  | obremenitve za dan| 

|                 |      (dBA)       |    večer (dBA)    |       (dBA)       | 

+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+ 

|IV. območje      |        80        |         80        |         80        | 

+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+ 

|III. območje:    |                  |                   |                   | 

|prireditev do 8  |        75        |         80        |         80        | 

|ur               |        70        |         75        |         80        | 

|prireditev,      |                  |                   |                   | 

|daljša od 8 ur   |                  |                   |                   | 

+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+ 

|II. območje      |                  |         55        |         65        | 

+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+ 

|I. območje       |                  |         50        |         60        | 

+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+ 

   PRILOGA 2 

   Najmanjša razdalja zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori 

glede na nazivno električno moč 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|     Najmanjša razdalja zvočnikov do    |      Nazivna električna moč       | 

| najbližjih stavb z varovanimi prostori |                (W)                | 

|                   (m)                  |                                   | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|                                        |                                   | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|               več kot 600              |          več kot 10.000           | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|                   520                  |               7500                | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|                   440                  |               5000                | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|                   420                  |               4500                | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|                   340                  |               3500                | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|                   320                  |               2500                | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|                   240                  |               1500                | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|                   200                  |               1000                | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|                   160                  |                800                | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|                   140                  |                600                | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|                   120                  |                400                | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

|                   100                  |                250                | 

+----------------------------------------+-----------------------------------+ 

 
 

 

 

 


