VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO
OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM ZARADI UPORABE
ZVOČNIH NAPRAV NA PRIREDITVENEM PROSTORU
(11. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup)

UPRAVLJALEC PRIREDITVENEGA PROSTORA:
_____________________________________________________________________
ime in priimek oz. naziv pravne osebe
__________________________________________________________________________________________
naslov oz. sedež, telefon
__________________________________________________________________________________________
odgovorna oseba upravljavca prireditvenega prostora: 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 11. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na
shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005), prosim za izdajo
dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih
naprav na prireditvenem prostoru.

PODATKI O PRIREDITVENEM PROSTORU:

Kraj oz. območje prireditvenega prostora
_______________________________________________________
_____________________________________ parc. št.__________ k.o._________________
Obdobje za katero prosim za izdajo dovoljenja _____________________________________
(ne more biti krajše od dveh let)
Dnevi, ko se bodo uporabljale zvočne naprave ________________________________________

___________________________________________________________________________
______________________________________ in število dni v celotnem obdobju: _________
Čas uporabe zvočnih naprav:
-

podnevi (med 6. in 18. uro): od ____________ ure do _____________ ure;
zvečer (med 18. in 22. uro): od ____________ ure do _____________ ure;
ponoči (med 22. in 6. uro): od ____________ ure do _____________ ure.

Vrsta in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave, obratovalna
pogonska moč posameznega zvočnika:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mesto namestitve posamezne zvočne naprave:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
PRILOGE:
K vlogi prilagam (obkroži!):
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.
2. dokazilo o pravici razpolaganja s prireditvenim prostorom
3. kopija katastrskega načrta z oznako prireditvenega prostora in mestom namestitve
posamezne zvočne naprave
4. upravna taksa po Zakonu 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)
se plača v višini 22,60 €:
- za vlogo po tarifni številki 1: 4,50 €
- za odločbo po tarifni številki 3.1.: 18,10 €

Upravna taksa se plača v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica z gotovino /plačilno
kartico ali pa na transakcijski podračun Občine Ilirska Bistrica št. 0123-8438-0309-183, sklic:
11-75370-7111002-202_ (zadnja številka predstavlja tekoče leto), namen: taksa.

Datum:
___________________________

Žig:

Podpis organizatorja/ice:
__________________________

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke obdelovala za namen izdaje dovoljenja za začasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na prireditvenem prostoru 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.
Upravljavec prireditvenega prostora ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, 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 na preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si

