Organizator javne prireditve:
__________________________________________
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
__________________________________________
(naslov oz. sedež)
__________________________________________
(telefon)
__________________________________________
(Odgovorna oseba za izvedbo javne prireditve)
__________________________________________
(pooblaščenec)

VLOGA
ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ALI OBČASNO
ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM
Spodaj podpisani vložnik prosim za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom zaradi izvedbe javne prireditve (navedite naziv prireditve):
___________________________________________________________________
Javna prireditev bo potekala v/na:
___________________________________________________________________
dne ________________________________________________________________
oziroma od dne _____________________ do dne ___________________________
oziroma v naslednjih dneh
___________________________________________________________________
od __________________ ure do ______________________ ure.

Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav:
od _________________________ ure do ________________________ ure.

Vrsta in število zvočnih naprav:
___________________________________________________________________
Število zvočnikov posamezne zvočne naprave:
___________________________________________________________________
Mesto namestitve zvočne naprave:
___________________________________________________________________
in obvezno priložite:
1. Poročilo o emisiji hrupa v okolje (samo v primerih, ko je število zvočnikov večje od
šest ali je razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori manjša od
razdalje, ki je predpisana za nazivno električno moč po Uredbi).
2. Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt
prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000.

UPRAVNA TAKSA:
Upravna taksa se zaračuna skladno z Zakonom o upravnih taksah po Tarifni številki 1 in 3
(Uradni list RS, št.106/2010, ZUT-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16) in znaša
22,60€.
• Taksa se plača preko podračuna Občine Šmarješke Toplice, številka računa: 014066060309135; (namen nakazila: upravna taksa, sklic na št: 11-77054-7111002-2019,
BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X)
K izpolnjeni vlogi se obvezno priloži dokazilo o plačilu upravne takse.
OSEBNI PODATKI
Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka
izdaje dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev s hrupom na podlagi
Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju in 21. a člena Zakona o lokalni
samoupravi
(Uradni
list
RS,
št. 94/07 –
uradno
prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1
in 30/18), ter jih hranila in varovala skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu
občine. Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo
omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem.
Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za
uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče
oddati.

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).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo v politiki
zasebnosti.

Šmarjeta,____________

Podpis vlagatelja:
žig

(zastopnika/pooblaščenca)

(za pravne osebe)

Obvezne priloge, ki jih je potrebno priložiti k vlogi (ustrezno obkroži):
1. poročilo o emisiji hrupa v okolje,
2. dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt
prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000.

