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 Renče-Vogrsko vsaj trideset (30) dni pred začetkom prireditve
ime in priimek/naziv:
ulica, poštna št., pošta:
DŠ ali EMŠO/matična št.:
telefon:
e-pošta:
Odgovorna oseba organizatorja prireditve ali shoda:
Katastrska občina in številka parcele lokacije:
Datum in čas poteka prireditve ali shoda
od dne:

do dne:

od ure:

do ure:

Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav:
začetek:
konec:
Vrsta in število
zvočnih naprav:

(zvočna naparava je naprava, ki preko zvočnikov s pomočjo
ojačevalnika emitira zvok v okolje)

Število zvočnikov posamezne
naprave in moč zvočnika:

zvočne

(primer: 2 x Beringer 100 W, skupaj 200 W)

Mesto namestitve zvočnih naprav:
(primer: na višini 1,5 metra od tal)

Obvezna priloga:
1) Poročilo o emisiji hrupa v okolje, oziroma Dokumentacijo iz katere je razvidno:
• da razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za
nazivno električno moč določeno v spodnji tabeli na naslednji strani;
• število vseh zvočnikov ni večje od šest;
• je za razdaljo od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori treba upoštevati razdalje v
vseh smereh, ki od glavne osi zvočnika niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj
ALI
2) Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1: 1000, na njem pa morajo biti
označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso oddaljene več kot 600 m, in to v
vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj.
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TABELA:
Najmanjša razdalja zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori glede na nazivno električno moč
Najmanjša razdalja zvočnikov do
najbližjih stavb z varovanimi prostori (m)
Nazivna električna moč (W)
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
100
250
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, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je potrebno plačati upravno takso po tarifni št. 1 in 3 v
skupni višini 22,60 EUR. Potrdilo o plačilu upravne takse je potrebno priložiti vlogi.
Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna
dokazila.
Spletna banka

Upravno takso lahko plačate preko UPN naloga pri banki ali elektronsko z
vnosom naslednjih podatkov:
namen plačila »plačilo upravne takse – ime in priimek/naziv vlagatelja«,
koda namena: GOVT,
naziv prejemnika: Občina Renče-Vogrsko, naslov: Bukovica 43,
kraj: 5293 Volčja Draga,
številka računa: SI56 0140 1601 0309 178, referenca: SI11 77003-7111002.
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo
priloženo dokazilo o plačilu, bo v skladu s 16. členom ZUT izdan
plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo
podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje carinskemu
organu v izvršitev.
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priloga k Vlogi za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Navodilo organizatorjem prireditve:

Podlaga za izdajo dovoljenja oz. potrebno prijavo prireditve je Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na
shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005) in Uredba o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19).
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom se lahko izda tudi za prireditev, ki traja več dni
zaporedoma, če se v posameznem dnevu zvočne naprave uporabljajo največ 8 ur, od tega največ štiri ure v
času noči (začetek noči je od 22.00 do 06.00 ure) in največ do 2.00 ponoči, ali za več prireditev skupaj, če jih
organizira ista oseba na istem kraju v obdobju šest mesecev po izdaji dovoljenja za začasno čezmerno
obremenitev s hrupom, število prireditev pa ni večje od šest. (6. člen, 9. odstavek).
Če v poročilu o emisiji hrupa v okolje za posamezno stanovanjsko stavbo ni ocenjena izpostavljenost hrupu, je
treba k vlogi za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom priložiti tudi izjave
lastnikov stanovanjske stavbe oziroma stanovanj v njej, da se strinjajo z uporabo zvočnih naprav na
prireditvi. Na podlagi teh izjav se varovani prostori stanovanjskih stavb oziroma stanovanj, ki so v lasti
podpisnikov izjav, v času prireditve ne štejejo za varovane prostore po tej uredbi. (7. člen, 2. odstavek).
Ne glede na določbe 6. člena te uredbe lahko pristojni občinski organ izda dovoljenje za začasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom organizatorju prireditve na podlagi vloge, kateri je namesto poročila o emisiji hrupa
v okolje priložena dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega
prostora in njegove neposredne okolice, če je iz priložene dokumentacije razvidno, da:
- razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za nazivno električno
moč določena v Prilogi 2 (glej zgornjo tabelo), ki je sestavni del uredbe, in
- število vseh zvočnikov ni večje od šest.
Za razdaljo od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori je treba upoštevati razdalje v vseh smereh, ki
od glavne osi zvočnika niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj.
Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice mora biti v merilu 1: 1000, na njem pa morajo biti
označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso oddaljene več kot 600 m, in to v vseh
smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj. (8. člen).
*Varovani prostori: so tisti prostori v stavbah, v katerih se opravljajo vzgojno-varstvene, izobraževalne,
zdravstvene in podobne dejavnosti, stanovanjski in drugi prostori v stavbah, v katerih se ljudje zadržujejo
pogosto in daljši čas (3. člen, 10. tč. Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št.
43/18 in 59/19).

Dovoljenje za prireditev ni potrebno v naslednjih primerih:

Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju prireditve ni treba pridobiti, če
uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
Šteje se, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom, če:
- prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi ali zvečer na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja
varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena IV. stopnja varstva pred hrupom, in
razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, ni manjša od 300 m,
nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri,
- prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva
okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena III. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja
od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega
1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali
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- prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na
zvočno napravo, z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi
ni daljši od osem ur.
Če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika, se šteje, da uporaba
zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja, če nazivna električna moč posamezne
zvočne naprave, uporabljene na prireditvi, ne presega 30 W, prireditev pa se ne izvaja ponoči.
V tem primeru mora organizator prireditve na podlagi 14. člena navedene uredbe prijaviti Občini
uporabo zvočnih naprav na takšni prireditvi najmanj sedem (7) dni pred začetkom prireditve. Prijavo se
vloži na obrazcu »prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu brez dovoljenja za začasno
obremenitev okolja s hrupom«.
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka izdaje dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom na podlagi Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo
hrup.
Osebne podatke se obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 177/20) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Kot posameznik vlagatelj uživa pravice, skladno z
omenjenima pravnima aktoma.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v Enotnim načrtom klasifikacijskih znakov z roki
hrambe v občini Renče-Vogrsko 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.
Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na naslov: Bukovica 43
5293 Volčja Draga ali na elektronski naslov: info@rence-vogrsko.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov,
ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in
prenosljivosti podatkov.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dr. Miha Dvojmoč in je dosegljiv na e-naslovu
miha.dvojmoc@infocenter.si ali tel: 031 692 524. Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov
pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.

Datum:_____________

Žig (za pravne osebe)

Podpis organizatorja ________________________

Optično prebrano podpisano (skenirano) vlogo pošljite na info@rence-vogrsko.si
ali po navadni pošti na Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
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