OBČINA APAČE
OBČINSKA UPRAVA

Apače 42 B, 9253 Apače, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si

Ime in priimek oz. podjetje: ____________________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________________________
Telefonska številka __________________________________________________________________________
Odgovorna oseba organizatorja prireditve: ________________________________________________________

VLOGA
ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ALI OBČASNO ČEZMERNO
OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOMV ČASU JAVNE PRIREDITVE
(Na podlagi 94. člena Zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/2006 in spremembe)
Podpisani prosim, za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi
izvedbe javne prireditve, na kateri bodo uporabljene zvočne naprave,
__________________________________________________________________________________________
(na zemljišču s parcelnimi številkami in k.o.)

_________________________________________________________________________________________
(podrobna obrazložitev namena)

dne

Od ure

Do ure

(čas poteka prireditve z datumom in uro)

K vlogi prilagam poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki jo je izdelala 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:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

(Iz poročila o emisiji hrupa v okolje morajo biti razvidni naslednji podatki: - opis in shema nastavitve zvočne naprave na obratovalno
električno moč, - način pritrditve opisa in sheme iz prejšnje alinee na zvočno napravo, - mesto namestitve posameznega zvočnika ter
višino njegove namestitve glede na površino prostora, kjer poteka prireditev in smeri glavnih osi zvočnikov)

dne

Od ure

Do ure

(čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav z datumom in uro)
SPLOŠNA PRIVOLITEV GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavcu podatkov Občina Apače, šifra občine 195, dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (identifikacijski
podatki ter kontaktni podatki).
Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega obrazca. Delno privolitev pa lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli drugi način (e-pošta,
faks ali dopis).
Varstvo osebnih podatkov je za občino Apače zalo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na spletni strani občine Apače, www.obcina-apace.si in na sedežu občine, to je Apače 42B, 9253 Apače.
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Na podlagi 6. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo
hrup (Uradni list RS, št. 118/05) navedite naslednje podatke:
Vrsta in število zvočnih naprav
Število zvočnikov posamezne zvočne naprave
Mesto namestitve zvočne naprave

V primeru, ko ni potrebno predložiti poročila o emisiji hrupa v okolje na podlagi 8. člena Uredbe o načinu uporabe
zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. list RS, št. 118/2005) priložite:

Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega
prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000
Na načrtu 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.
K zahtevi prilagam še sledečo dokumentacijo:

_______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
UPRAVNA TAKSA:
Ob vložitvi vloge se plača upravna taksa po tar. št. 1. in 3. Zakona o upravnih taksah Zakona o upravnih taksah
(ZUT-UPB5, Ur.l. RS, št. 106/10 in ZUT-I, Ur.l. RS, št. 32/2016) v znesku 22,60 EUR (razen izjem, ki jih določa
Zakon o upravnih taksah).
Izjavljam, da sem seznanjen-a z določbo 66. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki med drugim
določa, da ne glede na določbe področnih zakonov in podzakonskih predpisov, v postopku, ki se začne na
zahtevo stranke, vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih
vodijo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Organ v
tem primeru ravna po 139. členu tega zakona.
Izjavljam, da sem seznanjen-a z določbo 66. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, iz katere izhaja, da
če stranka v skladu z zakonom izjavi, da prepoveduje organu, da si po uradni dolžnosti pridobi njene osebne
podatke iz uradnih evidenc oziroma da želi te podatke pridobiti sama, se vloga šteje za popolno, ko so priložena
dokazila, ki jih zahteva predpis.

Apače, dne ____________________

_______________________________
(podpis vlagatelja)
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