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VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA
za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
(94. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US,
49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13,
38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ, 68/17, 21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE))

ORGANIZATOR JAVNE PRIREDITVE
Ime in priimek/naziv pravne osebe
Naslov/sedež
Telefon, e-mail:
Zakoniti zastopnik:
Odgovorna oseba za izvedbo javne
prireditve:
Vlagatelj prosim za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
na javni prireditvi:

Javna prireditev bo potekala:
kraj prireditve:
podrobnejši opis lokacije – npr. parc. št. in k.o.

datum:
oziroma od dne

do dne

oziroma v naslednjih dneh:
dne

od ure

do ure

dne

od ure

do ure

dne

od ure

do ure

dne

od ure

do ure

Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav:
dne

od ure

do ure

dne

od ure

do ure

dne

od ure

do ure

dne

od ure

do ure

Po 6. členu Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
(Uradni list RS, št. 118/2005) navedite naslednje podatke:
VRSTA IN ŠT. ZVOČNIH NAPRAV Z MAX.
NAZIVNO MOČJO [W] (npr. Beringer 2x 50 W)

ŠT. ZVOČNIKOV POSAMEZNE ZVOČNE
NAPRAVE

Mesto namestitve zvočnih naprav (npr. 1,5 m od tal):

Datum:

Podpis odgovorne osebe:

PRILOGE (obkroži):
- poročilo o emisiji hrupa v okolje (skladno s 6. in 7. členom uredbe) ali
- dokumentacijo o nazivni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove
neposredne okolice v M 1:1000, na katerem morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi
prostori ( varovani prostori so skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l.
RS, št. 105/05) tisti prostori v stavbah, v katerih se opravljajo vzgojno varstvene, izobraževalne,
zdravstvene in podobne dejavnosti, stanovanjski in drugi prostori v stavbah, v katerih se ljudje
zadržujejo pogosto in daljši čas) (skladno z 8. členom uredbe),
- v primeru, da se prireditev izvaja na zemljiščih, ki niso v lasti organizatorja ali Občine Semič, je
potrebno vlogi priložiti tudi soglasje lastnika,
- potrdilo o plačani upravni taksi.
Po Zakonu o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, št. 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16) se za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s
hrupom plača taksa po tarifni številki 1 in 3 v skupnem znesku 22,60 EUR.
Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite
ustrezna dokazila.
Upravno takso lahko plačate preko prehodnega davčnega računa št. SI56 0130 9509 0309 135 sklic 11
76090-7111002 ali osebno na vložišču občine.
V primeru, da je taksa plačana preko transakcijskega računa prosimo, da potrdilo o plačilu priložite vlogi.

S podpisom vloge soglašam, da bo lahko Občina Semič osebne podatke pridobljene v vlogi obdelovala za
namene izvedbe postopka, na katerega se vloga nanaša.
Občina Semič 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.
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 preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: obcina@semic.si.

