Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu brez dovoljenja za
začasno obremenitev okolja s hrupom
Prijavo za začasno uporabo zvočnih naprav se vloži na Občino Renče-Vogrsko najkasneje sedem (7) dni
pred začetkom prireditve oz. najkasneje tri (3) dni pred začetkom shoda.
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 naprava je naprava, ki preko zvočnikov s pomočjo
ojačevalnika emitira zvok v okolje (npr.; mešalna miza, radio…)

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)

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 v višini
4,50 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.
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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.

Prijavo se vloži na občinsko upravo v naslednjih primerih:
A) PRIREDITEV
- 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
- 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.
B) SHOD
- Shod poteka podnevi 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 in nazivna električna moč ne
presega 5000 W, vseh zvočnikov pa ni več kot osem.
- Shod poteka 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 1500 W, število
vseh zvočnikov pa ni večje od šest.
- Shod poteka podnevi na javnih površinah ob uporabi največ štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo z
nazivno električno močjo, ki ne presega 200 W, in čas uporabe zvočnih naprav na shodu ni daljši od štirih ur.
- Če je zvočnik zvočne naprave na shodu nameščen na vozilu ali se drugače premika, se šteje, da uporaba
zvočnih naprav na shodu ne povzroča čezmerne obremenitve okolja, če nazivna električna moč posamezne
zvočne naprave, uporabljene na shodu, ne presega 50 W, shod pa se izvaja podnevi.
Šteje se, da uporaba zvočnih naprav na shodu ali prireditvi povzroča čezmerno obremenitev okolja s
hrupom, če niso izpolnjeni pogoji opredeljeni pod točko A oz. B, za kar je potrebno pridobiti dovoljenje
za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, razen če organizator prireditve ali shoda na podlagi
predloženega poročila o emisiji hrupa v okolja, ne dokaže nasprotno.
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Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka prijave uporabe zvočnih naprav 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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