OBRAZEC IZPOLNJUJTE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR
Skupna služba varstva okolja
Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
E: info.okolje@maribor.si
T: 02 2201 445
Prijavo je potrebno vložiti 7 dni pred prireditvijo

Izpolni organizator javne prireditve
Pravna oseba

ali

Fizična oseba

(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)

(ime in priimek fizične osebe)

(naslov oz. sedež)

(EMŠO)

(matična številka)

(državljanstvo)

(ime in priimek zastopnika pravne osebe)

(naslov stalnega ali začasnega prebivališča)

(telefon, mobitel, E-mail)

(telefon, mobitel, E-mail)

(odgovorna oseba za izvedbo javne prireditve)

(odgovorna oseba za izvedbo javne prireditve)

_________________, dne ______________
(kraj)
PRIJAVA UPORABE ZVOČNIH NAPRAV
Naziv in vrsta prireditve: ___________________________________________________________________________
Kraj prireditve v/na: ______________________________________________________________________________
dne __________________________ od __________________ ure do __________________ ure.
Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav od __________________ ure do __________________ ure.
Vrsta in število zvočnih naprav ______________________________________________________________________
Število in moč zvočnikov posamezne zvočne naprave ____________________________________________________
Mesto namestitve zvočnih naprav (opis lokacije) ________________________________________________________

________________________________________
odpis vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika in žig)

Obvezne priloge:
1.Načrt prireditvenega prostora in neposredne okolice s prikazom namestitve zvočnih naprav in usmerjenosti
zvoka

2.Potrdilo o plačilu upravne takse na TRR Mestne občine Maribor, št. SI56 0127 0470 0309 160, sklic
na št. SI11 75698-7111002; namen nakazila: plačilo upravne takse, koda namena: OTHR, po 1. točki
ZUT (vloga je 4,50€), ki znaša:
- 4,50 €, če je vloga v fizični obliki ali
- brezplačno, če je vložena elektronska vloga, podpisana z varnim elektronskim podpisom ali
- brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.
Mestna občina Maribor obdeluje osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS) ter drugo relevantno zakonodajo, ki daje občini pravno
podlago za obdelavo osebnih podatkov. Politika varstva osebnih podatkov je objavljena na spletni strani
http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2111 ter na sedežu Mestne občine Maribor.

Več informacij se nahaja na http://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/hrup/javne-prireditve/
: Ulica heroja Tomšiča 2, SI-2000 Maribor, : (02) 2201 000, http://www.maribor.si,  gp.mom@maribor.si

