
 
V Mirnu, 18.11.2013 

Številka:  

 

 

Občinskemu svetu 

 

V letu 2013 je Občina Miren-Kostanjevica, skladno z Zakonom o varstvu javnega reda in 

mira (Uradni list RS, št. 70/2006), Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 59/2002 s 

spremembami), Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006,…) ter 

Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni 

list RS, št. 118/2005), izdala soglasja za uporabo prostora in dovoljenja za začasno 

obremenitev okolja s hrupom za prireditve, ki so se odvijale na prireditvenem prostoru v 

Opatjem selu in v Športnem parku JAVA v Orehovljah, in sicer:  

 

 
Prireditveni prostor Opatje selo 

     1. KS Opatje selo 13.10.2013   pohod Opatje selo - Cerje uporaba prostora 

2. KS Opatje selo 14.9.2013   Opajski semenj  uporaba prostora 

  KS Opatje selo 15.9.2013   in Opajske športne igre   

3. Zavod ECO Kras 6.10.2013   Mavrični dan uporaba prostora 

4. Zavod ECO Kras 13.9.2013 18. do 2. ure Paranoid mania 
uporaba prostora in  
začasna obremenitev s hrupom 

  Zavod ECO Kras 14.9.2013 18. do 2. ure Paranoid mania 
uporaba prostora in  
začasna obremenitev s hrupom 

5. Zavod ECO Kras 18.5.2013 18.5. od 14. ure  Srečanje s kraškimi konjeniki 
uporaba prostora in  
začasna obremenitev s hrupom 

  Zavod ECO Kras 19.5.2013 do 19.5. do 18. Srečanje s kraškimi konjeniki 
uporaba prostora in  
začasna obremenitev s hrupom 

6. Zveza svobodnih sindikatov 1.5.2013 15. do 1. ure Prvomajsko srečanje 
uporaba prostora in  
začasna obremenitev s hrupom 

7. Zavod ECO Kras 
26.-
28.7.2013 26.7 od 14. ure Eco festival 

uporaba prostora in  
začasna obremenitev s hrupom 

  Zavod ECO Kras " 28.7. do 20. ure Eco festival   

 
Športni park JAVA v Orehovljah 

  1. TŠD Orehovlje 30.8.2013 21. do 3. ure Ţur za vse generacije začasna obremenitev s hrupom 

2. Mlinotest 1.6.2013 12. do 2 ure Srečanje zaposlenih začasna obremenitev s hrupom 

3. TŠD Orehovlje 25.5.2013 20. do 2. ure Praznik špargljev začasna obremenitev s hrupom 

  TŠD Orehovlje 26.5.2013 17. do 1. ure     

Polic 

S Policijske postaje Šempeter pri Gorici smo dodatno pridobili podatke o kršitvah javnega reda in 

miru na javnih prireditvah na zgoraj navedenih lokacijah, in navajajo:   

 po pregledu vseh prijavljeni prireditev na območju občine Miren – Kostanjevica v letu 2013 

ni bila nobena prijavljena brez soglasja oziroma obvestila občine ali lokalne skupnosti, vse 

navedene na seznamu pa so imele tudi dovoljene za prekomerno obremenitev hrupa,  



 v Opatjem selu je bila v zvezi hrupa podana le ena prijava in sicer v času JP Paranoid 

mania dne 14.9.2013 ob 23:54, patrulja na kraju kršitve ni ugotovila, saj so imeli prijavljeno 

prireditev do 02:00 ure, prav tako tudi soglasje za prekomerno obremenitev hrupa, 

 v Opatjem selu smo beleţili le kršitve v času Eco festivala in sicer 36 x po Zakonu o 

proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in 3 x po Zakonu o varstvu javnega reda in 

miru (ZJRM-1), glede hrupa nismo beleţili nobene prijave. Poleg tega smo v času prireditve 

obravnavali 2 kaznivi dejanji tatvine,  

 v JAVI v Orehovljah smo beleţili le eno kršitev ZJRM-1 medtem, ko prijav zaradi kršitev 

hrupa ni bilo. 

 

 

Zakon o javnih zbiranjih določa, da je javna prireditev vsako organizirano zbiranje oseb zaradi 

izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraţevalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je 

udeleţba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur, v 5. členu pa pravi, da se 

zakon ne uporablja za svečanosti ob rojstvu, porokah, jubilejih, družinskih praznikih in 

podobnih zbiranjih, pogrebnih sprevodih in drugih žalnih slovesnostih ter krajevno 

običajnih verskih sprevodih in procesijah, ki potekajo po ustaljenih poteh in ne ogrožajo 

varnosti cestnega prometa. Na slednjih pa je vseeno potrebno upoštevati določila Zakona o 

varstvu javnega reda in miru, ki pravi, da je med 22. in 6. uro nedovoljeno s hrupom motiti 

mir in počitek ljudi. V tem delu občina nima pooblastil in ne more ukrepati. Pooblastilo za 

ukrepanje ima policija.  

 

Prireditve, za katere je Občina Miren-Kostanjevica izdala soglasja so večinoma tradicionalne 

narav, v letu 2013 je bilo soglasje, kot izhaja iz zgornje tabele, izdano za 7 prireditev v Opatjem 

selu in 3 prireditve v Orehovljah. Vsaka prireditev je za kraj, krajane in ostale udeleţence 

pozitivna in zaţeljena saj izboljšuje kakovost ţivljenja, vzpodbuja socialno vključevanje ter 

kulturno in športno udejstvovanje prebivalcev v ruralnem okolju.   

 

 

 

 

        Ţupan 

       Zlatko Martin Marušič 

 

 

 

 

 


