
OBČINA ROGATEC 
 
 POT K RIBNIKU 4 
 3252 ROGATEC, SLOVENIJA 
 

 T: ++386 (0) 3 812-10-00, F: ++386 (0) 3 812-10-12, E: obcina.rogatec@siol.net, http://obcina.rogatec.si/ 

 

Upravljavec osebnih podatkov je Občina Rogatec. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na e-mailu: 
info@intelektum.eu. Osebni podatki se obdelujejo le za namen, za katerega so bili zbrani. Pravico imate, da od občine kadarkoli zahtevate 
popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem 
pooblaščencu. Več informacij  o obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni stranihttps://obcina.rogatec.si/politika-varstva-
osebnih-podatkov/ ali v vložišču občine. 
 

 

1. ORGANIZATOR PRIREDITVE 

 
_____________________________________________________ 
Ime in priimek fizične osebe ali naziv pravne osebe in zastopnika) 
 
_________________________________________  
(Naslov)  

El.pošta________________________telefon:____________  

  

VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV 
OKOLJA S HRUPOM NA PRIREDITVI 
 
 

2. ODGOVORNA OSEBA ORGANIZATORJA PRIREDITVE: 

Ime in priimek: _______________________________________________________________________ 

Naslov: ____________________________________________________________________________  

Telefonska št. (mobilna): _________________________________________________________________ 

 

3. NAZIV PRIREDITVE IN KRATEK OPIS PROGRAMA OZ. VSEBINE: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

4. KRAJ PRIREDITVE: 

___________________________________________________________________________________________ 

Številka zemljiške parcele/parcel:________________________________________________________ 

Katastrska občina: ____________________________________________________________________ 

 

5. ČAS POTEKA PRIREDITVE: 

Datum: _____________________________________________________________________________ 

Ura:   od_________do:________________________________________________________________ 

Začetek uporabe zvočnih naprav (ura)_______________Konec uporabe (ura):____________________ 
 

6. VRSTA IN ŠTEVILO ZVOČNIH NAPRAV, ŠTEVILO ZVOČNIKOV POSAMEZNE ZVOČNE NAPRAVE: 

vrsta in število zvočnih naprav: _________________________________________________________ 

število vseh zvočnikov: _____________________________nazivna električna moč zvočnikov (W): 

____________________________________________________ 



Upravljavec osebnih podatkov je Občina Rogatec. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na e-mailu: 
info@intelektum.eu. Osebni podatki se obdelujejo le za namen, za katerega so bili zbrani. Pravico imate, da od občine kadarkoli zahtevate 
popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem 
pooblaščencu. Več informacij  o obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni stranihttps://obcina.rogatec.si/politika-varstva-
osebnih-podatkov/ ali v vložišču občine. 
 

7. MESTO NAMESTITVE ZVOČNIH NAPRAV:  

_____________________________________________________________________ 

8. OBVEZNE PRILOGE (označi): 

 
Poročilo o emisiji hrupa v okolje oz. dokumentacijo iz katere je razvidno, da: 

 
-  razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori (to so tisti prostori v stavbah, v katerih 

se opravljajo vzgojnovarstvene, izobraževalne ali zdravstvene dejavnosti ter stanovanjski prostori) ni 
manjša od razdalje, ki je za nazivno električno moč določena v tabeli 

 
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 
 

120 
 

400 

100 
 

250 

 
-  število vseh zvočnikov ni večje od šest 
-  je bila za razdaljo od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori upoštevana razdalja v vseh smereh, ki od glavne osi 

zvočnika niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj 

 
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 

 
soglasje lastnika oz. upravljavca zemljišča, na katerem se bo prireditev odvijala, v primeru, da le-ta ne bo 
potekala na javnem prireditvenem prostoru. 

 

Podpis:____________________________ 

 

 

Žig: Datum:____________________________ 

 

 
 

Vloga je na podlagi 1. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 
32/2016) takse prosta. 
 


