
 
 

     
 

 

 

 

PODATKI O VLOŽNIKU  

ime in priimek/ime podjetja:  

polni naslov:  

telefon:  

e-pošta:  
 
 

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM 
Zakon 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 in 21/18 – ZNOrg) in 
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/05) 

 
1. Odgovorna oseba organizatorja prireditve:__________________________________________ 

2. Kraj prireditve in parcelna številka:________________________________________________ 

3. Datum prireditve:______________________________________________________________ 

4. Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav:______________________________________ 

5. Vrsta in število zvočnih naprav:___________________________________________________ 

6. Število zvočnikov posamezne zvočne naprave:_______________________________________ 

7. Nazivna moč* zvočne naprave v Watt-ih [W]:_________________________________________ 

8. Obratovalna moč** zvočne naprave v Watt-ih [W]:_____________________________________ 

8. Mesto namestitve zvočnih naprav in zvočnikov:________________________________________ 

9. Obvezna priloga: Poročilo o emisiji hrupa v okolje ALI dokumentacija o nazivni električni moči in številu 
zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice. 

* Nazivna pogonska moč zvočnika je največja električna  moč, ki je dovedena zvočniku ali več zvočnikom, priključenim 
na zvočno napravo. 

** Obratovalna pogonska moč zvočnika je največja električna moč, izražena v deležu nazivne električne moči, ki je 
lahko na podlagi dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za uporabo zvočne naprave 
dovedena zvočniku ali več zvočnikom, priključenim na zvočno napravo. 

 

Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – 
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) znaša 18,10 € (tarif. št. 3 (18,10 €)). 

Taksa se nakaže na podračun Občine Trzin odprt pri UJP št.: 01386 5860309113 sklic 11 76848-7111002 ali plača v 
gotovini ali pa s plačilno kartico na vložišču Občine Trzin, v času uradnih ur vložišča za poslovanje s strankami. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1366


 
 
S podpisom potrjujem pravilnost podatkov navedenih v vlogi. 
 

S podpisom dajem Občini Trzin soglasje za obdelavo v vlogi navedenih osebnih podatkov za namen izdaje odločbe.  

 
Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij 
podatkov nepooblaščenim osebam. Občina se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala 
tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za občino izvajajo naloge občine 
skladno s pogodbo obdelavi osebnih podatkov. 
 
Občina bo podatke obdelovala zgolj v okviru izbranega načina do preklica privolitve za posamezni način obdelave. 
 
Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot sem 
privolitev podal/a. 
 
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). 

  
 
 
 
 
Datum: ____. ____. 20____                                                       Podpis vložnika: ___________________ 

 
 


