OBČINA SOLČAVA
OBČINSKA UPRAVA
Solčava 29, 3335 Solčava
Tel & fax : 03 839 27 50 & 03 839 27 55
e –mail : obcina@solcava.si

Ime in priimek vlagatelja
Polni naslov
Telefon
Označite ustrezno vlogo:

□

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA
ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM NA PRIREDITVI

K vlogi za izdajo DOVOLJENJA je potrebno skladno s 6. členom Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup (UL RS št.118/2005), priložiti POROČILO O EMISIJI HRUPA V OKOLJE, katerega izdelavo mora zagotoviti organizator
prireditve. 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. Skrajni rok za vložitev zahtevka za izdajo dovoljenja za
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na prireditvi je 30 dni pred začetkom prireditve.

□

VLOGA ZA PRIJAVO UPORABE ZVOČNIH NAPRAV
NA SHODU ali PRIREDITVI

Skrajni rok za PRIJAVO zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki ne povzročajo čezmerne obremenitve s hrupom, je potrebno oddati
vsaj sedem dni pred pričetkom prireditve oziroma tri dni pred pričetkom shoda.
Šteje se, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom, če:
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi ali zvečer na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne
vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena IV. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja
varstva pred hrupom, ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri,
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti
kazalcev hrupa v okolju, določena III. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša
od 300 m, nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo, z nazivno
električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur.
Če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika, se šteje, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne
povzroča čezmerne obremenitve okolja, če nazivna električna moč posamezne zvočne naprave, uporabljene na prireditvi, ne presega 30 W,
prireditev pa se ne izvaja ponoči.

odgovorna oseba organizatorja, telefon, naslov
ime in kraj prireditve
čas poteka prireditve (datum, ura od – do)
čas uporabe zvočnih naprav (datum, ura od – do)
vrsta in število zvočnih naprav
mesto namestitve zvočnih naprav
Upravna taksa za izdajo Dovoljenja znaša po Zakonu o upravnih taksah (Ur. List RS 42/2007 s spremembami) 22,60 €.
Upravne takse za izdajo Prijave ni.

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

