PRIJAVA UPORABE ZVOČNIH NAPRAV NA SHODU ALI
PRIREDITVI
(14. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup)

ORGANIZATOR SHODA ALI PRIREDITVE:
_____________________________________________________________________
ime in priimek oz. naziv pravne osebe
__________________________________________________________________________________________
naslov oz. sedež, telefon
__________________________________________________________________________________________
odgovorna oseba organizatorja: ime, priimek, naslov bivališča
__________________________________________________________________________________________
pooblaščena oseba organizatorja: ime, priimek, naslov bivališča

V skladu z določili 2. odstavka 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 –
ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 14. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na
shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005) prijavljam uporabo
zvočnih naprav na shodu oz. prireditvi.

PODATKI O SHODU OZ. PRIREDITVI:

Shod oz. prireditev
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
bo potekal-a v/na ________________________________________________________________
_______________________________ parc. št. _____________ k.o. ________________________
•

dne _____________________________ od ____________ ure do __________________ ure.
oziroma

•

od dne ______________ od ________ ure do dne ______________ do_____________ure
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, obratovalna
pogonska moč posameznega zvočnika:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mesto namestitve posamezne zvočne naprave:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ustrezno obkroži, označi in izpolni!
1. Uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom v skladu
z določilom Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005), ki je navedeno v:
- _______ alinei drugega odstavka 12. člena Uredbe;
- tretjem odstavku 12. člena Uredbe;
- _______ alinei četrtega odstavka 13. člena Uredbe;
- petem odstavku 13. člena Uredbe;
2. Uporaba zvočnih naprav ni v skladu z nobenim določilom Uredbe, navedenim v točki
1., iz priloženega Poročila o emisiji hrupa v okolje pa je razvidno, da uporaba zvočnih
naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
PRILOGE:
1. poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki je izdelano v skladu z določili četrtega in šestega
odstavka 6. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005). Poročilo o emisiji hrupa v okolje lahko
izdela oseba, ki je v skladu s predpisi s področja varstva okolja, ki urejajo hrup v okolju,
pridobila pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa.
(Poročilo je potrebno priložiti, če ni izpolnjena točka 1.)
2. kopija katastrskega načrta z oznako prireditvenega prostora in mestom namestitve
posamezne zvočne naprave
UPRAVNA TAKSA: Takse prosto na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš).
NAMEN IZDAJE: Prijava uporabe zvočnih naprav, ki ne povzročajo čezmerne obremenitve okolja s
hrupom.

Datum:
__________________________

Žig:

Podpis organizatorja/ice:
__________________________

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke obdelovala za namen prijave uporabe zvočnih naprav na
shodu ali prireditvi na podlagi Zakona o varstvu okolja, Zakona o javnih zbiranjih ter Uredbe o
načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup.
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. Če zahtevani podatki ne
bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Pooblaščena in odgovorna oseba organizatorja ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo,
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 preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si

