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3. UVOD

3.1.SPLOŠNO O HRUPU
Hrup  je  sestavni  element  okolja  in  predstavlja  problematično  motnjo  predvsem  v  visoko 
industrializiranih državah, v katerih je veliko prometa in industrije. Znanstveno in medicinsko je 
dokazano, da hrup škodljivo vpliva na okolje in ljudi, moti človeka in škoduje njegovemu zdravju 
ali počutju. Varstvo pred hrupom sodi v varovanje človekovega in naravnega okolja, ki ga pravno 
ščiti že Ustava in Zakon o varstvu okolja.

Hrup je definiran kot nezaželen zvok, ki moteče vpliva na okolje in ljudi. Že iz same definicije 
hrupa je razvidno, da je pri določanju hrupa v veliki meri prisoten psihološki dejavnik posameznika 
(sprejemnika hrupa). Zaradi navedenega obstajajo določene mejne vrednosti za hrup kot fizikalno 
količino, s čimer je na podlagi znanstvenih raziskav večjega vzorca določen nesprejemljiv hrup 
oziroma posamezni intervali  glede na rabo prostora. Izpostavljenost prekomernemu hrupu lahko 
povzroči trajne posledice in tudi izgubo sluha. Z zakonodajo oziroma standardi, ki jih zakonodaja 
predpisuje je posebej določen hrup na delovnem mestu in hrup v okolju. Prvi je vezan predvsem na 
neposredno  bližino  naprav  (povzročiteljev  oziroma  oddajnikov  hrupa),  slednji  pa  na  okolje  v 
katerem se vir hrupa nahaja.

Varstvo pred hrupom v urbanih okoljih sodobnih družb je vse pomembnejše, saj se vse večji del 
mestnega prebivalstva pa tudi prebivalstva zunaj mestnih območij ob specifičnih hrupnih objektih 
čuti  ogrožen.  Ugotovljeno je,  da  je  skoraj  25  % evropske  populacije  izpostavljeno hrupu prek 
65 dB(A), ki ga povzroča promet (Berlund B.,& Lindvall T., Community Noise, Center for Sensory 
Research Stockholm, 1995).

Na povečanje hrupa v zadnjem desetletju vplivala predvsem povečana gostota prometa, ki jo je 
pogojevala  hitra  stopnja motorizacije vseh slojev prebivalstva in  veliko povečanje števila  virov 
hrupa (proizvodna dejavnost, storitvena dejavnost, itd.).

Hrup je vsak zvok, ki v naravnem in življenjskem okolju vzbuja nemir, moti človeka in škoduje 
njegovemu zdravju ali počutju ali škodljivo vpliva na okolje. Vir onesnaževanja okolja s hrupom je 
natančneje določen z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju  (Ur. l. RS, št. 105/05, 
34/08, 109/09 in 62/2010), v manj natančnem smislu pa to v grobem predstavlja:
• industrijski, obrtni ali drug proizvodni objekt ali naprava,
• cestna in železniška infrastruktura, parkirna hiša ali odprto parkirišče,
• letališče ali helikoptersko vzletišče,
• strelišče ali poligon za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev,
• poligon za potrebe zaščite in reševanja,
• objekt za športne ali druge javne prireditve,
• odprto ali prekrito gradbišče,
• avtodromi, vrtiljaki, športna strelišča in podobni zabaviščni objekti in naprave,
• javna prireditev, javni shod in vsaka uporaba zvočnih ali drugih naprav, ki povzročajo stalen ali 

občasen hrup, če se odvija na javnem kraju, na prostem ali v objektu, ki za takšne dejavnosti 
sicer ni namenjen.
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Pri vrednotenju hrupa s strani človeka, ki ta hrup zaznava je vedno prisoten psihološki dejavnik. Ta 
v velikih primerih lahko zelo vpliva na določanje hrupa, kot motečega zvoka. Pri tem je potrebno 
upoštevati tudi frekvenčno razčlenjenost hrupa, saj določene frekvence povzročajo večje nelagodje 
in s tem posledično večjo motnjo za človeka, kot sprejemnika tega hrupa. Natančno vrednotenje 
hrupa je zato določeno s standardi oz. metodami, ki jih citirana Uredba upošteva in predpisuje za 
ocenjevanje hrupa v okolju.

3.2.VSEBINA IN OBSEG ŠTUDIJE
Namen  študije  je  določitev  območij  varstva  pred  hrupom (izdelava  kartografskega  prikaza)  in 
ustreznih drugih kart, ki bodo služile kot podlaga za akustično planiranje v prostoru. Študija zajema:
– Določitev območji varstva pred hrupom z obrazložitvijo in kartografskim prikazom;
– Opredelitev mirnih območij varstva pred hrupom na prostem - kartografski prikaz in tekstualna 

obrazložitev;
– Določitev objektov z varovanimi prostori;
– Določitev preobremenjenih območij s hrupom;
– Predlog ukrepov za zmanjšanje ter za preprečevanje emisij hrupa na prekomerno obremenjenih 

območjih.

Osnovni  cilj  projekta  je  določitev  območij  varstva  pred  hrupom  v  Mestni  občini  Koper  in 
opredelitev obremenjenosti območja občine z hrupom. Območja so v skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005, 34/08, 109/09 in 62/2010) opredeljena v 
štiri kategorije, glede na stopnjo varstva pred hrupom, določeno glede na občutljivost posameznega 
območja naravnega ali življenjskega okolja za učinke hrupa.

3. UVOD 9/88



4. PREDPISI O VARSTVU OKOLJA PRED HRUPOM
Varstvo pred hrupom je urejeno z naslednjimi pravnimi podlagami:

1. Zakon o varstvu  okolja  (uradno prečiščeno besedilo)  /ZVO-1-UPB1/  (Ur.  l.  RS,  št.  39/06, 
70/08, 108/09)

2. Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur.l. RS, št. 33/07, 108/09)
3. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005, 34/08, 109/09, 

62/10)
4. Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/2004)
5. Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, 

št. 118/05)
6. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za 

njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 70/96, 45/02, 105/08)
7. Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS, št. 14/99)

V nadaljevanju  povzemamo  ključna  določila  pravnih  podlag,  ki  urejajo  ocenjevanje  vrednosti 
kazalcev hrupa v okolju.

4.1.ZAKON O VARSTVU OKOLJA
Krovni zakon, ki pravno ureja varstvo pred hrupom je Zakon o varstvu okolja. V zakonu je v 3.  
členu pri opredelitvi pojmov navedena tudi emisija hrupa kot obremenjevanje okolja. Tako veljajo 
tudi za varstvo pred hrupom, vsa temeljna načela varstva okolja, ki izhajajo iz zakona, kakor tudi 
vse druge določbe vezane na izvajanje javnih služb, nadzora, pravil in dovoljenj, posebnih ukrepov, 
pooblastil,  spremljanja  stanja  in  informiranja,  raziskovanja,  programiranja  in  planiranja,  presoj 
vplivov na okolje, stroškov, odškodnin in nadomestil ipd.

4.2.UREDBA O OCENJEVANJU IN UREJANJU HRUPA V OKOLJU
Ta uredba določa ukrepe za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom, zlasti v zvezi z:
– metodami ocenjevanja hrupa v okolju,
– določanjem izpostavljenosti hrupu s kartiranjem obremenjenosti poseljenih območij s hrupom,
– zagotavljanjem dostopa informacij o hrupu v okolju in njegovih učinkih javnosti,
– pripravo  operativnega  programa  varstva  pred  hrupom  z  namenom  preprečevanja  in 

zmanjševanja  hrupa  v  okolju,  ki  temelji  na  rezultatih  kartiranja  obremenjenosti  območij  s 
hrupom in

– pripravo  programa  ukrepov  na  območjih  poselitve,  ki  so  zaradi  obremenjenosti  s  hrupom 
razvrščena  v  razred  največje  obremenjenosti  in  zaradi  izpostavljenosti  hrupu  določena  kot 
degradirano območje.

Določbe te uredbe se uporabljajo za hrup v okolju, kateremu so ljudje izpostavljeni predvsem na 
pozidanih  območjih  naselij,  območjih  javnih  parkov  in  zelenih  površin  v  naseljih,  namenjenih 
rekreaciji, ali drugih mirnih območjih na poselitvenih območjih, na mirnih območjih na prostem, na 
območjih blizu šol, bolnišnic in v bližini drugih stavb in območij, ki so občutljiva na hrup v okolju.
Izključno pa je navedeno, da se določbe te uredbe ne uporabljajo za hrup, ki ga povzroča hrupu 
izpostavljen človek sam, hrup zaradi aktivnosti v gospodinjstvih, hrup, ki ga povzročajo sosedje, 
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hrup na delovnem mestu, hrup, ki nastane znotraj prevoznih sredstev, ali vaj ter vaj na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Določbe se tudi ne uporabljajo za hrup, ki nastaja 
zaradi  izvajanja  nalog  pri  obrambi  države  oziroma  pri  opravljanju  nalog  zaščite,  reševanja  in 
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter pri nudenju medicinske, policijske in druge pomoči.

Strateška karta hrupa je karta, namenjena splošni oceni o izpostavljenosti hrupu na posameznem 
območju zaradi različnih virov hrupa ali oceni celotne obremenjenosti s hrupom na tem območju. 
Strateško  karto  hrupa  je  potrebno  izdelati  za  poselitvena  območja  (>  100.000  prebivalcev), 
pomembne ceste (PLDP > 8.219)., pomembne železniške proge (> 30.000 vlakov/leto) in za vsa 
večja letališča in sicer najkasneje do 30. julija 2012 in nato vsakih pet let za stanje obremenjenosti 
okolja s hrupom v prejšnjem koledarskem letu.

Operativni program varstva pred hrupom je operativni program varstva okolja na področju varstva 
okolja pred hrupom. Operativni program varstva pred hrupom mora vsebovati načrte ukrepov za 
obvladovanje problemov, ki jih povzroča zunanji hrup, in izpolnjevati zahteve iz navedene uredbe. 
Operativni program varstva pred hrupom je potrebno sprejeti za območja naselij blizu pomembnih 
cest z več kot 6 milijonov prevozov vozil letno (PLDP > 16.438), pomembnih železniških prog z 
več kot 60.000 prevozov vlakov letno in blizu večjih letališč najkasneje do 18. junij 2008).

Operativne  programe  varstva  pred  hrupom,  ki  obravnavajo  načrte  ukrepov  za  obvladovanje 
problemov na območjih, kjer se ugotavlja preseganje mejnih vrednosti, določenih za kazalce hrupa, 
na poselitvenih območjih (> 100.000 prebivalcev) in za emisije hrupa, ki ga povzročajo pomembne 
ceste (PLDP > 8.219) ali pomembne železniške proge (> 30.000 vlakov/leto), pa je treba sprejeti 
najkasneje do 18. julija 2013.

4.3.UREDBA O MEJNIH VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V OKOLJU
Najpomembnejši operativni pravni akt, ki ureja področje varstva pred hrupom je Uredba o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki opredeljuje standarde za zagotovitev varstva človeka pred 
prekomernim hrupom. 

Z namenom varstva naravnega in življenjskega okolja pred hrupom ta uredba določa:
– stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom
– mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
– kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
– začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa,
– prilagoditve, ki jih je treba upoštevati za izračun vrednosti kazalcev hrupa pri uporabi začasnih 

metod za ocenjevanje kazalcev hrupa,
– ukrepe zmanjševanja emisije hrupa v okolje,
– zavezance za zagotovitev obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa in
– vsebino  okoljevarstvenega  dovoljenja  in  primere,  za  katere  okoljevarstvenega  dovoljenja  ni 

treba pridobiti.

Določbe  te  uredbe  se  uporabljajo  za  hrup  v  okolju,  ki  ga  na  posameznem  območju  osnovne 
namenske rabe prostora, občutljivem za hrup v okolju, povzročajo stalne ali občasne emisije hrupa 
enega ali več virov obremenjevanja okolja s hrupom.
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Določbe te uredbe se ne uporabljajo za hrup:
– ki ga povzroča hrupu izpostavljeni človek sam,
– ki nastane zaradi del v gospodinjstvih,
– ki ga povzročajo prebivalci v sosednjih stanovanjih oziroma stanovanjskih stavbah,
– na delovnem mestu,
– ki nastane znotraj prevoznih sredstev,
– zaradi  vojaških,  obrambnih  ali  zaščitnih  dejavnosti  na  območjih  za  potrebe  obrambe  in  na 

območjih  za  potrebe  varstva  pred  naravnimi  in  drugimi  nesrečami,  določenih  v  skladu  s 
predpisi,  ki  urejajo prostor,  ali  če  nastaja  zaradi  izvajanja  nalog  v zvezi  z  obrambo države 
oziroma pri opravljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 

– ki nastaja pri reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter pri izvajanju medicinske, 
policijske in druge pomoči.

4.3.1.STOPNJE VARSTVA PRED HRUPOM

Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezne površine glede 
na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so naslednje stopnje varstva pred hrupom:

a) I.stopnja varstva pred hrupom
Velja  za  vse  površine  na  mirnem območju  na  prostem,  ki  potrebujejo  povečano  varstvo  pred 
hrupom, razen površin na naslednjih območjih:

• na območju prometne infrastrukture,
• na območju gozdov na površinah za izvajanje gozdarske dejavnosti,
• na območjih za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter 
• na območjih za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Mirno območje na prostem je  območje varstva pred hrupom, ki obsega zavarovano območje v 
skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, razen območij naselij na zavarovanem območju ter 
območij cest in železniških prog v širini 1000 m od sredine pomembne ceste oziroma pomembne 
železniške proge.
Pomembna cesta je odsek avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda in regionalne ceste I., II.  
in III. reda, na katerem letni pretok vozil presega tri milijone vozil (UL RS, št. 121/2004).

b) II.stopnja varstva pred hrupom 
Velja za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, 
ki je moteč zaradi povzročanja hrupa:

• na območju stanovanj: stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene in 
površine počitniških hiš,

• na območju centralnih  dejavnosti:  površine za  zdravstvo v neposredni  okolici  bolnišnic, 
zdravilišč in okrevališč,

• na posebnem območju: površine za turizem; 

Mirno območje poselitve je območje varstva pred hrupom na poselitvenem območju, ki ga pristojni 
organ  občine  razmeji  in  določi  kot  območje  največjega  varstva  pred  hrupom na  poselitvenem 
območju, na katerem kazalci hrupa za celotno obremenitev območja s hrupom ne smejo presegati s 
to uredbo določene mejne vrednosti za II. območje ne glede na vrsto vira hrupa.
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c) III.stopnja varstva pred hrupom 
Velja za naslednje  površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v 
okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa:

• na območju stanovanj: površine podeželskega naselja,
• na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti in druga območja 

centralnih dejavnosti,
• na posebnem območju: športni centri,
• na območju zelenih površin: za vse površine,
• na površinah razpršene poselitve,
• na območju voda: vse površine, razen površin vodne infrastrukture in površin na mirnem 

območju na prostem; 

d) IV.stopnja varstva pred hrupom 
Velja za stavbe z varovanimi prostori na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, 
na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:

• na območju proizvodnih dejavnosti: vse površine,
• na posebnem območju: površine drugih območij,
• na območju prometne infrastrukture: vse površine,
• na območju komunikacijske infrastrukture: vse površine,
• na območju energetske infrastrukture: vse površine,
• na območju okoljske infrastrukture: vse površine,
• na območju za potrebe obrambe in izvajanja nalog policije v naseljih,
• na območju voda: površine vodne infrastrukture,
• na območju mineralnih surovin: vse površine,
• na območju kmetijskih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
• na območju gozdnih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
• na območju za potrebe obrambe: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri 

obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
• na območju za potrebe izvajanja nalog policije:  vse površine,  če hrup ne nastaja  zaradi 

izvajanja nalog policije in drugih varnostnih nalog oziroma pri zagotavljanju javnega reda in 
miru ter varnosti ob naravnih in drugih nesrečah, in

• na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: vse površine, če hrup 
ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

4.3.2.MEJNE IN KRITIČNE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA

Za potrebe ocene obremenjenosti okolja s hrupom so za posamezna območja, ki so opredeljena s stopnjo 
varstva pred hrupom določene mejne in kritične vrednosti ravni hrupa. 

Določene so naslednje vrednosti:
• mejne vrednosti kazalcev hrupa za posamezna območja varstva pred hrupom (tabela 6),
• kritične vrednosti kazalcev hrupa za posamezna območja varstva pred hrupom (tabela 1),
• mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča uporaba ceste ali železniške proge in 

obratovanje večjega letališča (tabela 2),
• mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča naprava, obrat, letališče, helikoptersko vzletišče, 

objekt za pretovor blaga in odprto parkirišče (tabela 3),
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• mejne vrednosti konične ravni hrupa, ki jo povzroča obratovanje letališča, helikopterskega 
vzletišča, objekta za pretovor blaga, naprave in obrata (tabela 4).

Tabela 1: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za posamezna območja
Območje vastva pred hrupom nočna raven – Lnoč (dBA) raven hrupa dan-večer-noč 

Ldvn (dBA)
IV. območje 65 75
III. območje 50 60
II. območje 45 55
I. območje 40 50

Tabela 2: Kritične vrednosti kazalcev hrupa za posamezna območja
Območje vastva pred hrupom nočna raven – Lnoč (dBA) raven hrupa dan-večer-noč 

Ldvn (dBA)
IV. območje 80 80
III. območje 59 69
II. območje 53 63
I. območje 47 57

Tabela 3:  Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča uporaba ceste ali železniške proge in 
obratovanje večjega letališča
Območje varstva 

pred hrupom
dnevna raven – 

Ldan (dBA)
večerna raven -

Lvečer (dBA)
nočna raven – 

Lnoč (dBA)
raven hrupa dan-

večer-noč Ldvn 

(dBA)
IV. območje 70 65 60 70
III. območje 65 60 55 65
II. območje 60 55 50 60
I. območje 55 50 45 55

Tabela 4: Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča naprava, obrat, letališče, ki ni večje letališče, 
helikoptersko vzletišče, objekt za pretovor blaga in odprto parkirišče

Območje varstva 
pred hrupom

dnevna raven – 
Ldan (dBA)

večerna raven -
Lvečer (dBA)

nočna raven – 
Lnoč (dBA)

raven hrupa dan-
večer-noč Ldvn 

(dBA)
IV. območje 73 68 63 73
III. območje 58 53 48 58
II. območje 52 47 42 52
I. območje 47 42 37 47
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Tabela 5: Mejne vrednosti konične ravni hrupa, ki jo povzroča obratovanje letališča, helikopterskega 
vzletišča, objekta za pretovor blaga, naprave in obrata

Območje vastva pred hrupom raven hrupa večer in noč – L1 

(dBA)
raven hrupa dan L1 (dBA)

IV. območje 90 90
III. območje 70 85
II. območje 65 75
I. območje 60 75

Mejne vrednosti, določene v tabeli 4 za obdobje večera in v tabeli 5 za obdobje večera in noči, 
veljajo za I. in II. območje varstva pred hrupom ob nedeljah in praznikih tudi kot mejne vrednosti  
za obdobje dneva.

4.4.VKLJUČEVANJE PREDPISOV O VARSTVU OKOLJA PRED HRUPOM V 
PROSTORSKE AKTE

Čezmerna obremenitev okolja s hrupom je nedopustna in je lahko deležna inšpekcijskih ukrepov in 
odškodninskih  zahtev.  Prekomerna  obremenitev  okolja  s  hrupom,  se  lahko  ugotovi  na  podlagi 
pravilne uvrstitve določenega območja v pravilno stopnjo varstva pred hrupom in le na podlagi 
meritev,  ki  jih lahko izdelajo le za to pooblaščene osebe za izvajanje meritev in  obratovalnega 
monitoringa hrupa. Pravilna določitev in vrednotenje ravni hrupa je pomembna tudi za načrtovanje 
novih posegov v prostor, kar posebej velja za izdelovalce poročil o vplivih na okolje ali strokovnih 
ocen o vplivih načrtovanega posega v prostor, saj le na podlagi pravilne ugotovitve stanja okolja ter 
pričakovanih vplivih hrupa izdelajo verodostojni dokument, ki je podlaga za izdajo dovoljenja za te 
posege v prostor.

V skladu s 4., 5., 9. in 13. členom Zakona o varstvu okolja varstvo okolja zagotavljajo v okviru 
svojih pristojnosti oziroma pravic ali obveznosti:
1.republika;
2.občine in mestne občine oziroma širše lokalne skupnosti;
3.državljani  in  drugi  prebivalci  kot  posamezniki  ali  organizirani  v  društva,  strokovna  in  druga 
združenja ter druge nevladne organizacije za varstvo okolja;
4.podjetja, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja in njihova združenja;
5.izvajalci javnih služb, posameznih zadev na področju javnih služb in nosilci javnih pooblastil na 
področju varstva okolja;
6.povzročitelji obremenitev okolja.

Veljavna prostorska zakonodaja občine zavezuje, da se v prostorskih aktih z namensko rabo omeji 
dejavnost, ki povzroča čezmerni hrup. V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, 
št. 33/07), mora občina določiti z občinskim prostorskim načrtom tudi rabo prostora in usmeritve za 
razvoj  dejavnosti  v  prostoru.  Tem območjem se  v  planu  določijo  tudi  pogoji  za  varovanje  in 
izboljšanje  bivalnega  in  delovnega  okolja.  Še  podrobnejše  odločitve  bi  morale  biti  razvidne  iz 
prostorskih  izvedbenih  aktov,  ki  določajo  prostorske  pogoje  za  prenos  načrtovanih  objektov  in 
naprav  v  prostor  in  na  njihovi  osnovi  razčlenjujejo  in  prikazujejo  tudi  rešitve  za  varstvo  in 
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izboljšanje  bivalnega  in  delovnega  okolja,  ki  prikažejo  izvore  čezmernega  hrupa,  z  ukrepi  za 
njegovo preprečitev in sanacijo.

Tudi  zakon  o  varstvu  okolja  daje  občinam možnost  določanja  območja  varstva  pred  hrupom. 
Občina,  kot  podaljšek  Vlade  namreč  po  tem zakonu  lahko  s  svojim  predpisom določi  merila 
občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna 
območja uvrščajo v razrede ali stopnje. Na teh delih okolja ali posameznih območjih so novi posegi 
dovoljeni le, če se zaradi njih ne poslabša uvrstitev dela okolja ali območja v posamezni razred ali 
stopnjo (23. člen zakona). Prav tako lahko določi nekemu območju status degradiranega območja, 
pri čemer se določi Program ukrepov za zmanjšanje emisij hrupa v okolje in obvezne prilagoditve 
zmogljivosti virov hrupa na območju s statusom degradiranega okolja. (24. člen zakona).
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5. OBMOČJA VARSTVA PRED HRUPOM

5.1.METODOLOGIJA DOLOČITVE OBMOČIJ
Kot je bilo že navedeno je predmet naloge določitev območij po stopnjah varstva pred hrupom, 
določene glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za učinke 
hrupa.

Območja se delijo v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v štiri  
skupine, kot je navedeno v v spodnji tabeli.

Tabela 6: Stopnje varstva pred hrupom
STOPNJA OPIS OBMOČJA VARSTVA PRED HRUPOM

I. Velja za vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom, 
razen površin na območju prometne infrastrukture,  gozdov na površinah za izvajanje gozdarskih 
dejavnosti, območju za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

Mirno območje na prostem je območje varstva pred hrupom, ki obsega zavarovano območje v skladu 
s predpisi s področja ohranjanja narave, razen območij naselij na zavarovanem območju ter območij 
cest  in železniških prog v širini  1000 m ali  manj (v primeru, da so zaradi fizikalnih dejavnikov 
dosežene mejne vrednosti že na manjši razdalji) od sredine pomembne ceste oziroma pomembne 
železniške proge.

II. Velja za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje,  
ki je moteč zaradi povzročanja hrupa. 

To  so  območja  centralnih  dejavnosti  -  površine  za  zdravstvo  v  neposredni  okolici  bolnišnic, 
zdravilišč  in  okrevališč,  območja  stanovanj  -  stanovanjske  površine,  stanovanjske  površine  za 
posebne namene in površine počitniških hiš in posebna območja,  ki so namenjena površinam za 
turizem.

V skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, razvrsti na posameznem območju poselitve območja 
varstva pred hrupom v II.  območje varstva pred hrupom ali v mirno območje poselitve minister,  
pristojen za okolje, na podlagi pobude občine, če iz dokumentacije, priložene k pobudi, sledi, da so 
izpolnjene zahteve varstva pred hrupom, ki v skladu s to uredbo veljajo za takšno območje varstva  
pred hrupom.

III. Velja za naslednje  površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v  
okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa. 
To so območja stanovanj: površine podeželskega naselja; območja  centralnih dejavnosti: osrednja 
območja centralnih dejavnosti  in druga območja centralnih dejavnosti;  posebna območja:  športni 
centri; vsa območja zelenih površin; površine razpršene poselitve; območja voda: vse površine razen 
površin vodne infrastrukture in površin na mirnem območju na prostem.

IV. Velja za stavbe z varovanimi prostori na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, 
na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območju proizvodnih dejavnosti: vse površine,
– na posebnem območju: površine drugih območij,
– na območju prometne infrastrukture: vse površine,
– na območju komunikacijske infrastrukture: vse površine,
– na območju energetske infrastrukture: vse površine,
– na območju okoljske infrastrukture: vse površine,
– na območju za potrebe obrambe in izvajanja nalog policije v naseljih,
– na območju voda: površine vodne infrastrukture,
– na območju mineralnih surovin: vse površine,
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STOPNJA OPIS OBMOČJA VARSTVA PRED HRUPOM
– na območju kmetijskih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdnih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju za potrebe obrambe: vse površine,  če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri 

obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– na območju za potrebe izvajanja nalog policije: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja 

nalog policije in drugih varnostnih nalog oziroma pri zagotavljanju javnega reda in miru ter 
varnosti ob naravnih in drugih nesrečah, in

– na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: vse površine, če hrup ne  
nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.

Kot  je  razvidno  iz  tabele  in  že  poudarjeno  v  prejšnjem  odstavku  je  torej  metodologija 
opredeljevanja območij  primarno izhajala  iz  namenske rabe prostora,  opredeljene z  Odlokom o 
spremembah  in  dopolnitvah  prostorskih  sestavin  dolgoročnega  in  srednjeročnega  plana  Mestne 
občine Koper (Uradne objave, št. 33/01). Odlok ne opredeljuje podrobne namenske rabe, temveč le 
osnovno, ki je sledeča:
S - stanovanja,
C - centralne dejavnosti,
P - proizvodne dejavnosti,
BT - turistične dejavnosti,
Z - zelene površine,
T - promet in zveze,
I - komunala in energetika,
U - izvenmestno naselje,
K - kmetijska zemljišča,
Q - kmetijska zemljišča 1. kategorije,
G - gozdna zemljišča,
V - vodna zemljišča,
L - pokopališča,
E - pridobivanje rudnin,
O - ostalo. 
Posledično so tudi območja varstva pred hrupom v prvi fazi določena po osnovni namenski rabi 
prostora.

Določanje območij varstva pred hrupom je potekalo po naslednjih korakih:

1. Določitev območij varstva pred hrupom, s stopnjami od I. do IV. (poglavje 5.2), na podlagi 
namenske rabe prostora,  določene z  Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave,  št. 
33/01),

2. Izločitev območij zdravilišč, bolnišnic in okrevališč iz območij z namensko rabo centralnih 
dejavnosti,  katerim  se  spremeni  stopnja  varstva  pred  hrupom  iz  III.  v  II.  Natančenjša 
opredelitev je potrebna zaradi tega, ker so območja varstva pred hrupom v prvem koraku 
določena na podlagi osnovne namenske rabe prostora, brez podrobnejše opredelitve območij 
za zdravstvo, za katera Uredba (UL RS, št. 62/2010) predpisuje višjo stopnjo varstva pred 
hrupom od ostalih centralnih dejavnosti.
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3. Določitev  mirnih  območij  na  prostem na  podlagi  zavarovanih  območij  po  Zakonu  o 
ohranjanju narave (UL RS, št. 56/1999) ob upoštevanju določenih omejitev (več v poglavju 
5.3)

4. Določitev območij spremembe pogojev I. in II. stopnje varstva pred hrupom v III. stopnjo, 
na  podlagi  upoštevanja  pravila  1000-metrskega  pasu  okoli  območij  IV.  stopnje,  brez 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, in hkrati pod pogojem, da se območja spremembe (I. in II. 
stopnje v III.) stikajo z območji IV. stopnje (mejijo na njih).

5. V tem koraku se dodatno ovrednotijo območja stopenj varstva pred hrupom, opredeljena po 
predhodnjih korakih. Uredba (UL RS, št. 34/2008) namreč dopušča manj kot 1000 m pas III. 
stopnje na stičišču I. oz. II. stopnje s IV., če ugotovljena stopnja hrupa ne presega določene 
mejne vrednosti. Pri tem se kot dodatni kriterij upošteva izdelana karta hrupa (v analizo so 
vzeti  pomembnejši  viri  hrupa:  državne ceste,  železnica in  industrijske  cone),  s  pomočjo 
katere se potrdijo ali spremenijo predhodno določene stopnje hrupa, glede na predpisane 
mejne vrednosti kazalcev hrupa:

• za I. stopnjo velja mejna vrednost 50 dBA, 
• II. - 55 dBa,
• III. - 60 dBA in 
• IV: - 75 dBA.

Pri tem je upoštevano, da ima dejansko stanje večjo težo od namenske rabe; zato v primeru, da  
območje II. stopnje, ki skladno z namensko rabo ne meji na območje IV. stopnje (1000-metrski  
pas ga ne spremeni v III. stopnjo), vendar pa hkrati po dejanskem stanju meji na cesto, ki ni  
opredeljena z namensko rabo in za katero je po karti  hrupa ugotovljena presežena vrednost  
hrupa (več kot 55 dBA), zanj posledično veljajo pogoji III. stopnje varstva pred hrupom.

V tem koraku torej  za veliko območij,  ki so prvotno bila z  namensko rabo opredeljena kot 
območja II.stopnje varstva pred hrupom in v naslednjem koraku pridobila pogoje III. stopnje 
(pravilo 1000-metrskega pasu), nazaj veljajo pogoji II. stopnje, če je s karto hrupa ugotovljena  
nepresežena mejna vrednost  II.  stopnje  (ne več kot  55 dBA).  V nasprotnem primeru,  ko je  
ugotovljena presežena mejna vrednost območja ali pa območje meji na kakšno drugo rabo IV. 
stopnje, katero karta hrupa ne obravnava (t.j. na rabo E, I ali P), pa ostajajo pogoji III. stopnje  
varstva  pred  hrupom.  Problem  se  pojavi,  kadar  je  obravnavano  območje  II.  stopnje  zelo 
obsežno, stik z območjem IV. stopnje pa relativno majhen, a se kljub temu (po pravilu 1000-
metrskega  pasu)  spremenijo  pogoji  celotnega  območja  v  III.  stopnjo.  Omenjen  problem se 
odpravlja v naslednjem koraku.

6. V tem koraku so povzeta vsa območja določenih stopenj varstva pred hrupom opredeljena v 
prejšnjem  koraku.  Območja  I.  in  II.  stopnje,  ki  se  ob  upoštevanju  1000-metrskega  pasu 
(natančnejši  opis  v prejšnjih  korakih)  in  karte  hrupa pridobila pogoje III.  stopnje,  so v tem 
koraku ponovno obravnavana s  podrobnejšo  opredelitvijo.  Znotraj  obravnavanih  območij  so 
natančneje  določena območja  preseženih mejnih vrednosti,  skladno z izofonami  karte  hrupa  
(črtami, ki povezujejo točke enake vrednosti hrupa), katerim predpišejo pogoji III. stopnje, 
preostalim delom območij, katerih mejne vrednosti niso presežene, pa se stopnja ustrezno zniža.
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V nadaljevanju so koraki predstavljeni v obliki sheme;

Slika 1: Shematični prikaz postopka določitve območij stopenj varstva pred hrupom 

5.2.DOLOČITEV OBMOČIJ VARSTVA PRED HRUPOM PO PODROBNEJŠI 
NAMENSKI RABI PROSTORA

Območja varstva pred hrupom so opredeljena glede na namensko rabo, določeno z Odlokom o 
spremembah  in  dopolnitvah  prostorskih  sestavin  dolgoročnega  in  srednjeročnega  plana  Mestne 
občine Koper (Uradne objave, št. 33/01)

Tabela 7: Stopnja varstva pred hrupom za posamezno namensko rabo
Planska namenska raba zemljišč Območje varstva pred hrupom

S - stanovanja II.
C - centralne dejavnosti III.  (II.  -  površine  za  zdravstvo  v  neposredni 

okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč)
P - proizvodne dejavnosti IV.
BT - turistične dejavnosti II.
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Planska namenska raba zemljišč Območje varstva pred hrupom
Z - zelene površine III.
T - promet in zveze IV.
I - komunala in energetika IV.
U - izvenmestno naselje III.
K - kmetijska zemljišča IV.
Q - kmetijska zemljišča 1. kategorije IV.
G - gozdna zemljišča IV:

V - vodna zemljišča III.
L - pokopališča III.
E - pridobivanje rudnin IV.

O - ostalo III.

Namenska raba „O – ostalo“ opredeljuje ostala nerazvrščena območja, ki jih ni mogoče  razporediti 
v  druga  območja,  npr.  nerodovitna  zemljišča  (Odlok o  spremembah in  dopolnitvah  prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper, Uradne objave, št. 33/01). Po 
dejanski rabi se z „O“ opredeljuje območje ozkega obalnega pasu, ki je po planski rabi še najbolj  
soroden zelenim površinam. Posledično se za „O“opredeljuje stopnja varstva pred hrupom enaka 
kot za zelene površine, t.j. III.stopnja.

Za območja I. in II. stopnje varstva pred hrupom ta stopnja velja le, ko ta območja ne mejijo na  
območja. IV. stopnje. V tem primeru morajo v širini z vodoravno projekcijo 1000 m od območja IV. 
stopnje veljati pogoji za območje III. stopnje.
Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, je lahko 
manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi 
drugih razlogov na I. oziroma na II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne vrednosti 
kazalcev hrupa, določene za to območje.

Smatramo, da  uredba ni popolnoma usklajena z slovensko klasifikacijo namenske rabe prostora, saj 
pri nas v večini primerov namenske rabe gozdov ne razčlenjujemo glede na funkcije gozda, kar 
pomeni, da je večji del gozda opredeljen kot gozd v katerem se izvaja tudi gozdarska dejavnost. 
Prav tako tudi namenska raba kmetijskih zemljišč ni opredeljena na način, ki bi ustrezal dejanski 
rabi zemljišč. Smatramo, da ti dve kategoriji ne predstavljata takega vira hrupa, zaradi katerega bi 
bilo potrebno upoštevati 1000 m pas, kjer velja III. stopnja varstva pred hrupom. To velja tudi za 
območja celinskih vod.

5.3.DOLOČITEV MIRNIH OBMOČIJ NA PROSTEM
Mirno območje na prostem je  območje varstva pred hrupom, ki obsega zavarovano območje v 
skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, razen območij naselij na zavarovanem območju ter 
območij cest in železniških prog v širini 1000 m od sredine pomembne ceste oziroma pomembne 
železniške proge.
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Naravna dediščina na območju MOK je sledeča:
– zavarovana območja: Debeli rtič (ID 1346), Škocjanski zatok (ID 1415), Slavnik – vrh in pobočja (ID 

1337).
– Zavarovani objekti:  Rakitovec – jama pod Gambrkom (naravni spomenik, ID 1317), Debeli rtič (ID 

1346, naravni spomenik)
– Natura 2000: Debeli rtič – klif (pSCI SI3000243), Ankaran – Sv.Nikolaj (pSCI SI3000241), Žusterna – 

rastišče  pozejdonke  (pSCI  SI3000251),  Škocjanski  zatok  (SPA SI5000008),  Škocjanski  zatok  (pSCI 
SI3000252),  Slovenska  Istra  (pSCI  SI3000212),  Pregara  –  travišča  (pSCI  SI3000037),  Kras  (SPA 
SI5000023) in Kras (pSCI SI3000276)

– naravovarstvena območja: Debeli rtič – park (EŠ 1982), Debeli rtič – flišni klif (EŠ 1609), Debeli rtič –  
ostanek hrastovega gozda (EŠ 4274), Debeli rtič – Valdoltra – klif (EŠ 4273), Zaliv sv. Jerneja – trstišča  
(EŠ 4275), Valdortra – park (EŠ 4822), Ankaran – obrežno močvirje pri sv. Nikolaju (EŠ 3671), Rižana –  
izviri (EŠ 1963), Osp – udornica (EŠ 207), Mišja peč (EŠ 3904), Movraški Kuk (EŠ 3670), Kojnik (EŠ 
3908), Slavnik (EŠ 286), Grad nad Kubedom (EŠ 3666), Movraška vala (EŠ 4277), Kubed – soteska 
Potoka (EŠ 4278), Črni Kal – Hrastovlje – ostenje (EŠ 37), Črnotiče – cerov gozdič (EŠ 970), Črnotiče –  
kal (EŠ 4284), Socerb – stena (EŠ 4279), Socerb – kal (EŠ 4280), Veli Badin – Krog (EŠ 1187), Supot -  
rastišče venerinih laskov (EŠ 4208), Škrline – slap na Rokavi (EŠ 2706), Stenica – stene (EŠ 2046),  
Črnotiška stena (EŠ 4838), Fermov mlin - flišna stena nad Dragonjo (EŠ 4210), Pregara - Abrami – 
hrasti  (EŠ 3387),  Debeli  rtič  -  ostanek hrastovega  gozda  (EŠ 4274),  Čtrkljevica  –  stena  (EŠ2181),  
Trnovščica (EŠ 3905),  Dragonja - slap in plošče pri škrlinah (EŠ 4556), Dragonja – slapišče (EŠ 4209), 
Brežec pri Podgorju – stena (EŠ 4840), Kastelec – stena (EŠ 4839), Podpeška stena (EŠ 4837), Socerb - 
Gornji puč (EŠ 4281), Žusterna – rastišče pozejdonke (EŠ 1611), Krkavška komunela (EŠ 2973), Golič - 
Lipnik - Kavčič – travišča (EŠ 4815), Bracana - dolina in vodotok (EŠ 2588), Zasedski potok - erozijsko 
žarišče (EŠ 4846), Loško - bezoviška stena (EŠ 4841), Babe pri Predloki - erozijsko žarišče (EŠ 4845),  
Kraški rob (EŠ 3629), Rakitovski kras (EŠ 4814), Malinska (EŠ 4820), Srmin (EŠ 4821), Poletiči - puč 
zahodno od vasi (EŠ 4885), Butari – puč na črpanju (EŠ 4854), Dragonja (EŠ 50), Sveti štefan – stena 
(EŠ 4263),  Lopar -  Gorenjci  -  Na Pučih (EŠ 4873),  Lopar -  Gorenjci  -  puč Stari  hram (EŠ 4874),  
Montinjan – kal (EŠ 4877), Trebeše – puč (EŠ 4907), Zabavlje - lokva v vasi (EŠ 4911), Žusterna – hrast  
(EŠ  5445),  Ankaran  -  Kolombini  –  slapovi  (EŠ  5442),  Puče  -  škrljevec  -  profili  fliša  (EŠ  5443),  
Škocjanski  zatok  (EŠ  1265),  Bonifika  (EŠ  4813),  Ankaran  -  park  ob  objektu  MORS (EŠ 1981),  

Bertoki - drevored murv (EŠ 4819), Zaliv sv. Jerneja - trstišča (EŠ 4275), Koper - Äusterna – 
klif  (EŠ 4805), Dragonja - suhi travnik pri Fermovem mlinu (EŠ 4810), Koper - platana na nabre×ju 
Belveder  (EŠ 3673), Trebeše - slap na Stranici  (EŠ 4205), Žusterna - Izola – klif (EŠ 4272), Koštabona 
- Plešivica – puč ob cesti (EŠ 4867), Puče - Brače - skladi apnenčevega peščenjaka (EŠ 5444 ), 
Križišče - Puče - puč ob cesti (EŠ 4870 ), Mali Čentur - Pri Lokvi (EŠ 4875), Rižana (EŠ 4836).

– številne naravne vrednote – jame.

Zavarovana območja po Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999) so sledeča:
1. širša zavarovana območja; narodni, regijski in krajinski parki;
2. ožja zavarovana območja: naravni spomeniki, naravni rezervati in strogi naravni rezervati.

Skladno z zgornjo opredelitvijo se za MOK določajo sledeča zavarovana območja:
– Debeli rtič, 
– Škocjanski zatok,
– Slavnik – vrh in pobočja,
– Rakitovec – jama pod Gambrkom.

Na podlagi podatkov o zavarovanih območjih, območij naselij, pomembnejših cest in železnic smo 
določili mirna območja na prostem.
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Tabela 8: Mirna območja na prostem
Zavarovano območje Opredelitev območja Obrazložitev

Debeli rtič Delno mirno območje 
na prostem 

Iz celotnega območja je izvzeto območje naselja, 
in sicer manjše območje centralnih dejavnosti - 
zdravilišče (II.stopnja). 
Območje se nahaja v pasu 1000 m od regionalne 
ceste II. kategorije, ki pa ne ustreza kriteriju 
pomembne ceste (povprečni promet ne presega 3 
mio vozil na leto)

Škocjanski zatok Ni mirno območje na 
prostem

Preko območja poteka železniška proga; 
območje se hkrati nahaja v pasu 1000 m od 
pomembnejših cest (hitre ceste in glavne ceste I. 
kategorije, ki presega 3 milijone povprečnega 
letnega prometa)

Slavnik – vrh in 
pobočja

Delno mirno območje 
na prostem 

Iz celotnega območja je izvzeto manjše območje 
poselitve (III.stopnja)

* Rakitovec – jama 
pod Gabrkom

(jama ni površinsko 
območje, kateremu bi  
določali stopnjo 
varstva pred hrupom, 
zato ni predmet  
obravnave)

/

Za mirno območje velja I. stopnja varstva pred hrupom, razen če leži na območju gozdov (kjer se 
izvaja gozdarska dejavnost), na območju prometne infrastrukture, na območju za potrebe obrambe 
in na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Uredba hkrati dodaja, da 
mora biti na meji med I. in IV. območjem ter II. in IV. območjem varstva pred hrupom območje, ki 
obkroža IV. območje varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 m in na katerem 
veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. območje.

Tabela 9: Stopnja varstva pred hrupom na mirnih območjih na prostem
Mirno območje na prostem Stopnja varstva pred 

hrupom
Obrazložitev

Debeli rtič Območje I. stopnje, na 
katerem veljajo pogoji 
za območje III. 
stopnje

Mirno  območje  zajema  rabo:  Z-zelene 
površine,  Q-najbolj.kmet.zemlj.,  C-
central.dej.-zdravilišče, V-vodn.zemlj. in O-
ostala  raba.  Ker  območje  delno  meji  na 
najboljša kmetijska zemjišča-Q, na katerih 
velja  IV.stopnja  varstva  pred  hrupom, 
morajo v širini z vodoravno projekcijo 1000 
m od območja IV. stopnje veljati pogoji za 
območje III. Stopnje.

Škocjanski zatok / / (območje zajema rabo: V-vodna zemlj., T-
promet in zveze, C-centralne dejav., K-
kmetij.zemlj.)

5. OBMOČJA VARSTVA PRED HRUPOM 23/88



Mirno območje na prostem Stopnja varstva pred 
hrupom

Obrazložitev

Slavnik – vrh in pobočja Območje I. stopnje, na 
katerem veljajo pogoji 
za območje III. 
stopnje

Mirno območje se nahaja na območju 
kmetijskih zemljiščih-K. Ker je hkrati 
obdano z območjem kmetijskih zemljišč, na 
katerem velja IV.stopnja varstva pred 
hrupom, morajo v širini z vodoravno 
projekcijo 1000 m od območja IV. stopnje 
veljati pogoji za območje III. Stopnje.

Kot je razvidno iz tabele 9 na mirnem območju na prostem ob upoštevanju določb Uredbe ne velja 
I.  stopnja  varstva  pred  hrupom.  Do  tega  pride,  ker  po  namenski  rabi  gozdovi  niso  ločeni  po 
funkcijah,  pač  pa  se  večina  površin  obravnava  kot  območje  gozdarske  dejavnosti  (izjema  so 
varovalni gozdovi), kar pomeni, da ti spadajo v IV. območje varstva pred hrupom. V primeru, da bi 
bila opredelitev namenske rabe za gozdove bolj natančna in bi upoštevala funkcije gozda, bi bilo 
možna  drugačna  opredelitev  mirnih  območij.  Prav  tako  so  po  uredbi  kmetijska  zemljišča 
obravnavana kot IV. območje varstva pred hrupom. Ker so zavarovana območja v občini manjšega 
obsega  in  obdana  z  območji  IV.  stopnje  varstva  pred  hrupom,  jih  kilometrski  pas  popolnoma 
prekrije.

Zaradi tega okoli območij kmetijskih zemljišč in gozdov nismo upoštevali 1000 m širokega pasu, 
saj menimo, da ti dve kategoriji ne predstavljata pomembnejšega vira hrupa. 

Tabela 10: Stopnja varstva pred hrupom na mirnih območjih na prostem (brez upoštevanja 1000 m 
pasu okoli kmetijskih zemljišč in gozdov z gozdarsko dejavnostjo)  

Mirno območje na prostem Stopnja varstva pred hrupom Obrazložitev
Debeli rtič Območje I. stopnje 
Slavnik – vrh in pobočja Območje I. stopnje 

5.4.KARTOGRAFSKI PRIKAZ OBMOČIJ VARSTVA PRED HRUPOM
Izdelana je karta območij varstva pred hrupom po določenih stopnjah (od I. do IV.), ki so določene 
glede na namensko rabo prostora. Pri tem so dodatno upoštevana:
– površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč, ki so izločena iz 

območij rabe centralnih dejavnosti,  za katere velja III.stopnja vastva pred hrupom, in se jim 
določa II. stopnja varstva pred hrupom (skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju, UL RS, št. 62/2010),

– Zavarovana  območja  po  Zakonu  o  ohranjanju  narave  (UL RS,  št.  56/1999),  katera  se  pod 
določenimi pogoji (več v poglavju poglavju 5.3) opredeljuje za mirna območja na prostem, s I. 
stopnjo varstva pred hrupom.

Na karti ni upoštevano pravilo 1000 metrskega pasu okoli gozdov in kmetijskih zemljišč, ki naj bi 
predstavljalo območje spremembe I. in II. stopnje varstva pred hrupom v III. stopnjo (utemeljitev v 
poglavju 5.3). 
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Dodatno pa so upoštevana naslednja pravila:
– 1000 metrski pas okoli območij IV. stopnje varstva pred hrupom (območja namenske rabe: P - 

proizvodne dejavnosti, T - promet in zveze, I - komunala in energetika, E - pridobivanje rudnin, 
brez kmetijskih zemljišč – K in Q ter gozdnih zemljišč - G), ki določi območjem I. in II. stopnje 
pogoje III. stopnje, v primeru da območja I. in II. stopnje mejijo na območja IV. stopnje (na 
karti označeno s šrafuro);

– ne glede na zgornje pravilo 1000-metrskega pasu, se skladno z uredbo (UL RS, št. 34/2008), ki  
dopušča ožji pas III. stopnje od 1000 m („...če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov  
varstva pred hrupom ali  zaradi drugih razlogov na I.  oziroma na II.  območju varstva pred  
hrupom  niso  presežene  mejne  vrednosti  kazalcev  hrupa...“),  ponekod  ovržejo  predhodno 
določeni  pogoji  III.  stopnje  na  območjih  I.  ali  II.  Slednja  območja  se  določajo  na  podlagi 
izdelane karte hrupa, na kateri so z izofonami  opredeljene mejne vrednosti hrupa posameznih 
območij.

Slika 2: Območja stopenj varstva pred hrupom v Mestni občini  Koper 
(podrobnejši prikaz v Prilogi A)
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6. OBREMENJENOST S HRUPOM
Obremenitev  prebivalstva  zaradi  hrupa  je  bila  določena  na  podlagi  rezultata  kartiranja  hrupa. 
Uporabljeni so bili naslednji podatki iz karte hrupa za MOK (hrup zaradi državnih cest, železnic in 
nekaterih industrijskih objektov) in podatki iz elektronske baze hišnih številk s številom prebivalcev 
na posameznem naslovu. Podatki o obremenjenost prebivalstva s hrupom predstavlja najnižjo raven 
obremenjenosti, saj bi za dejansko obremenjenost bilo potrebno upoštevati še promet na občinskih 
cestah in hrup, ki ga povzročajo vsi proizvodni obrati v občini. Zaradi odsotnosti podatkov taka 
ocena ni bila mogoča.

Možna  so  tudi  odstopanja  od  rezultatov,  ki  so  posledica  napak  v  vhodnih  podatkovnih  bazah. 
Podatek E-hiš (elektronska baza hišnih številk) je vektorski točkovni sloj, ki ni vedno usklajen s 
katastrom stavb oz. točka vedno ne predstavlja aritmetične sredine stavbe. 

Tabela 11: Število prebivalcev in objektov po posameznem razredu obremenitve s hrupom
Razred obremenitve s 
hrupom (Ldvn – dB)

Število 
objektov

Število 
prebivalcev

0 - 40 5.485 15.001

40 - 45 1.997 10.678

45 - 50 2.836 12.131

50 - 55 1.357 6.292

55 - 60 899 2.960

60 - 65 573 2.006

65 - 70 257 904

70 - 75 57 133

75 - 80 12 14

Podatki (tabela  11, slika  3) kažejo na to, da je število objektov v razredih večje obremenitve s 
hrupom manjše kot v razredih nižje obremenitve s hrupom, kar je pozitivno z vidika zdravja ljudi.  
Kljub temu pa je pri vsaj 69-ih objektih oz. (0,51%) možno pričakovati čezmerno obremenjenost s 
hrupom. 
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Slika 3: Število in delež objektov po razredih obremenitve s hrupom zaradi železniškega prometa, 
prometa na državnih cestah in industrijske dejavnosti v MOK 

Podatki o prebivalcih po razredih obremenitve s hrupom (tabela  4, slika  4) kažejo, da je največji 
delež prebivalcev v razredih obremenitve do 50 dB. Kljub temu pa je v MOK147 prebivalcev, ki so 
obremenjeni s hrupom nad 70 dB. Pri teh je možno pričakovati čezmerno obremenitev.

Slika 4: Število in delež prebivalcev po razredih obremenitve s hrupom zaradi železniškega 
prometa, prometa na državnih cestah in industrijske dejavnosti v MOK 

Za določitev  števila  prebivalcev,  ki  so  prekomerno  obremenjeni  s  hrupom je  potrebno  določiti 
območja varstva pred hrupom. Glede na dovoljene mejne vrednosti kazalcev hrupa za posamezno 
območje  so  bile  določene  hišne  številke  na  katerih  so  presežene  mejne  vrednosti  in  kritične 
vrednosti kazalcev hrupa. 

6. OBREMENJENOST S HRUPOM 27/88

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80

Število objektov po razredih obremenitve s hrupom (Ldvn - dB)

40,71%

14,82%

21,05%

10,07%

6,67%
4,25% 1,91% 0,42% 0,09%

0 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60

60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

0 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80

Število prebivalcev po razredih obremenitve s hrupom (Ldvn - dB)

29,93%

21,31%
24,20%

12,55%

5,91%

4,00% 1,80% 0,27% 0,03%

0 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60

60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80



Tabela 12: Obremenjenost prebivalcev s hrupom v MOK
Obremenjenost s hrupom ŠTEVILO 

OBJEKTOV
ŠTEVILO 

PREBIVALCEV

Mejne vrednosti (Ldvn) niso presežene 12.722 47.412
Presežene so mejne vrednosti kazalcev hrupa (Ldvn) 754 2.715
Presežene so kritične vrednosti kazalcev hrupa 
(Ldvn)

49 126

SKUPAJ (MOK) 13.476 50.127

Slika 5: Delež prebivalcev in objektov glede na preseganje mejnih in kritičnih vrednosti kazalcev 
hrupa (Ldvn)

Kot je razvidno iz tabele 12 so v MOK pri 754 objektih presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa 
(Ldvn), pri čemer je ta vrednost lahko nižja ob upoštevanju vira hrupa oz.  ob upoštevanju tipa 
objekta. Pri 49 objektih so presežene tudi kritične vrednosti kazalcev hrupa (Ldvn). V objektih kjer 
so presežene mejne vrednosti (če ni upoštevan vir hrupa) skupaj živi 2.715 prebivalcev, kritične 
vrednosti pa so presežene pri 126-ih prebivalcih. 

Celotna  obremenitev  okolja  je  zaradi  hrupa  čezmerna,  če  vrednost  kazalca  hrupa  L(dvn)  na 
kateremkoli mestu ocenjevanja presega mejno vrednost. 

Če je hrup posledica uporabe ene ali več cest ali železniških prog, je ne glede na prejšnji odstavek 
celotna  obremenitev  okolja  zaradi  hrupa  čezmerna,  če  vrednost  kazalca  hrupa  L(dvn)  presega 
kritično vrednost za trajno obremenjevanje okolja s hrupom

Če  je  hrup  posledica  uporabe  ceste  ali  železniške  proge,  je  obremenitev  okolja  zaradi  hrupa 
čezmerna,  če  vrednost  kazalca  hrupa  L(dvn)  na  kateremkoli  mestu  ocenjevanja  presega  mejno 
vrednost. 
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Glede na to,  da so mejne vrednosti  hrupa različne glede na vir  hrupa je za natančno določitev 
čezmerne  obremenitve  potrebno  obravnavati  posamezen  objekt  posebej.  Prostorska  razmestitev 
posameznih hišnih številk oz. prebivalcev glede na obremenjenost je prikazana v prilogi B.
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7. PRIREDITVENI PROSTORI
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 
118/05)  opredeljuje  prireditveni  prostor  kot  območje  na  prostem,  določeno  v  prostorskih  aktih 
občine za občasno izvajanje prireditev oziroma shodov, ali območje javnih površin, ki je primerno 
za potek oziroma izvajanje shoda ali prireditve na prostem.

Za  uporabo  zvočne  naprave  na  prireditvi  mora  organizator  prireditve  pridobiti  dovoljenje  za 
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list 
RS,  št.  41/04).  Dovoljenje  za  začasno  čezmerno  obremenitev  okolja  s  hrupom zaradi  uporabe 
zvočnih naprav na prireditvenem prostoru izda pristojni občinski organ upravljavcu prireditvenega 
prostora, če je iz poročila o emisiji hrupa v okolje, ki je priloženo k vlogi za izdajo dovoljenja,  
razvidno,  da so za uporabo zvočnih naprav na prireditvah na prireditvenem prostoru izpolnjeni 
predpisani pogoji iz Uredbe. V dovoljenju pristojni občinski organ določi:

• odgovorno osebo upravljavca prireditvenega prostora,
• kraj oziroma območje prireditvenega prostora, za katerega velja dovoljenje,
• čas veljavnosti dovoljenja, ki ne more biti krajši od dveh let,
• čas uporabe zvočnih naprav v času dneva, večera in noči, 
• število dni v obdobju veljavnosti dovoljenja in dneve, ko se na prireditvenem prostoru lahko 

uporabljajo zvočne naprave,
• način vodenja evidence o uporabi zvočnih naprav ter podatke o uporabi zvočnih naprav, ki 

jih je treba voditi v tej evidenci,
• program  izvajanja  meritev  hrupa,  če  jih  pristojni  občinski  organ  odredi  upravljavcu 

prireditvenega prostora,
• vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in nastavitev 

obratovalne električne moči na zvočnih napravah glede na čas dneva, večera in noči,
• opis in shemo nastavitev zvočnih naprav na obratovalno električno moč,
• način pritrditve opisa in sheme iz prejšnje alineje na zvočne naprave,
• mesto namestitve posameznega zvočnika ter višino njegove namestitve glede na površino 

prireditvenega prostora in smeri glavnih osi zvočnikov, in
• način  in  roke  poročanja  pristojnemu  občinskemu  organu  o  uporabi  zvočnih  naprav  na 

prireditvenem prostoru. 

Organizatorju prireditve ni treba pridobiti  dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s  
hrupom,  če  namerava  prireditev  organizirati  na  prireditvenem prostoru,  za  katerega  je  pristojni 
občinski organ izdal dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja zaradi uporabe zvočnih 
naprav.  Dovoljenje izda pristojni občinski organ občine, na območju katere je kraj prireditve. En 
izvod izdanega dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja, zaradi uporabe zvočnih naprav 
na prireditvenem prostoru, mora pristojni občinski organ posredovati policijski postaji in pristojni 
upravni enoti. 

V nadaljevanju obravnavamo možne prireditvene prostore na območju MOK, za katere upravljavec 
lahko  pridobi  dovoljenje  za  začasno  čezmerno  obremenitev  okolja  s  hrupom.  Dovoljenje  izda 
občinski  organ  na  podlagi  ustreznosti  vloge  upravljavca  glede  na  omejitve  navedene  v  tem 
dokumentu in Uredbi (118/05). Pridobljeno dovoljenje za prireditveni prostor velja najmanj 2 leti, 
zato organizator ne potrebuje dovoljenja za vsako prireditev posebej. 
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7.1.DOLOČITEV POTENCIALNIH PRIREDITVENIH PROSTOROV
Potencialni prireditveni prostori so bili določeni na podlagi lokacij dosedanjih prireditev v občini 
(MO Koper  je  zbrala  dosedanje  lokacije  prireditev  v občini  in  jih  podala  v  obliki  predlaganih 
prireditvenih prostorov – navedeni v nadaljevanju). Te je bilo mogoče določiti na podlagi zahtevkov 
za pridobitev dovoljenj začasnega čezmernega obremenjevanja okolja s hrupom. Za prireditveno 
območje se izda dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, ki ne sme biti krajše 
od dveh let, zato je še toliko bolj pomembno, da so ta območja korektno opredeljena.

Prireditveni prostori se delijo po naslednjih kategorijah:
• tradicionalni prireditveni prostori v središčih naselij;
• tradicionalni prireditveni prostori ob gasilskih domovih, kulturnih domovih, šolah;
• prostori, ki so oddaljeni od naselij, kjer hrup ni moteč dejavnik.

S strani Mestne občine Koper predlagani notranji in zunanji prireditveni prostori:
• Amfiteater Bonifika, parc.št. 1423/3, k.o. Koper
• Andor, parc. Fšt. 939, k.o. Oltra
• Atrij FHŠ, parc. št. 730/1, k.o. Koper
• Bezovica- igrišče, parc. št. 1585/4, k.o. Loka
• Brezovica- igrišče, parc. št. 613/9, k.o. Gradin
• dvorišče VinaKoper, parc. št. 3898/9, k.o. Bertoki
• Glem, parc. št. 287, k.o. Boršt
• gostilna Truške, parc. št. 1595/3, k.o. Truške
• Hrvatini - igrišče paintball, parc. št. 183/22, k.o. Škofije
• Hrvatini -Božiči, parc. št. 708, k.o. Hribi
• igrišče Sv. Anton, parc. št. 3732, 1227/3, k.o. Sv. Anton
• Koper - Bonifika, parc. št. 1426, 1425, 1424, 1423/1, k.o. Koper
• Koper - Carpaccio trg, parc. št. 837, k.o. Koper
• Koper - kardeljeva ploščad, parc. št. 1600/1, k.o. Koper
• Koper - Prešernov trg, parc. št. 1388, k.o. Koper
• Koper - Pristaniška ul., parc. št. 1390, k.o. Koper
• Koper - Šalara, parc. št. 1862/6, k.o. Semedela
• Koper - Titov trg, parc. št. 644/1, k.o. Koper
• Koper - Ukmarjev trg, parc. št. 30/1, 21/2, k.o. Koper
• Koper -Taverna, parc. št. 838, 839, k.o. Koper
• Koštabona, parc. št. 130/5 , k.o. Koštabona
• Mostičje, parc. št. 820/3, k.o. Loka 
• nasproti okrepčevalnice Belvedur, parc. št. 1076/2, k.o. Topolovec
• ob Bellavita, parc. št. 1840/1, k.o. Semedela
• okrepčevalnica Belvedur, parc. št. *105/1, k.o. Topolovec
• park Tržnica, parc. št. 889/1, k.o. Koper
• Popetre, parc. št. 4342/2, k.o. Truške
• Potniški terminal Kp, parc.št. 11/2, 11/3, k.o. Koper
• Potok, parc. št. 3112/1, 3112/2, k.o. Sv. Anton
• Pregara, parc. št. 70/1, 70/2, 71, 71/1, 73/3, 74/2 , k.o. Pregara
• Škofije OŠ, parc. št. 760/2 , k.o. Škofije
• terasa Triglav caffe, parc. št. 844/1, k.o. Koper
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• Tinjan- Kolombar, parc. št. 64/2, k.o. Tinjan
• Truške, parc. št. 1141, 1139/1, k.o. Truške
• Valdoltra, parc. št. 1328/1, k.o. Oltra
• Vaški dom -Trsek 2B, parc. št. 3517/1, k.o. Truške 
• vrt Pokrajinskega muzeja, parc. št. 759, k.o. Koper
• Zadružni dom Boršt, parc. št. 2200/1, k.o. Boršt
• Zazid, parc. št. 3557/9, k.o. Zazid

Naknadno se bili predlagani še nekateri potencialni prireditveni prostori, ki jih v študiji navajamo 
pod kategorijo ostali prireditveni prostori:

• Osp – kamp, parc. št. 297, k.o. Osp
• Gabrovica - ob vaškem domu,  parc. št. 192/3, 192/4, k.o. Gabrovica
• Zg. Črni Kal – trg, parc. št. 3037/2, k.o. Črni kal
• Sp. Č. Kal - površina ob pošti/krajevnem uradu,  parc. št. 3376/12,  k.o. Črni kal
• Predloka - ob župnišču,  parc. št. 960, k.o. Loka
• Loka – igrišče,  parc. št. 1465/1, k.o. Loka
• Rakitovec - na placu (puč-vodnjak), parc. št. 1606/1, k.o. Rakitovec
• Hrastovlje - ob gostilni, parc. št. 877/41, k.o. Hrastovlje
• Dol - na placu, parc. št. 277/1, k.o. Hrastovlje
• Kubed - ob zadr. Domu, parc. št. 333/1, k.o. Kubed
• Gračišče - ob dvorani, parc. št. 3678/2, k.o. Kubed
• Sočerga - ob dvorani, parc. št. 4960/5, k.o. Sočerga
• Smokvica - na placu-trg, parc. št. 7223/1, k.o. Movraž
• Movraž - ob gasilskem domu, parc. št. 8125, k.o. Movraž
• Lopar – ob kulturnem domu, parc. št. 395/6, k.o. Truške
• Glem - ob stari šoli, parc. št. 288/2, k.o. Boršt
• Marezige - ob zadružnem domu, parc. št. 1018/15, k.o. Marezige
• Marezige - pred Kanavo, parc. št. 1012/9, k.o. Marezige
• Babiči - ob gasilskem domu, parc. št. 632/4, k.o. Marezige
• Montinjan - na placu, parc. št. 3169/9, k.o. Marezige
• Čentur - na igrišču (ob novem vaškem domu v gradnji), parc. št. 895, k.o. Vanganel, 1569/2 

- v urejanju
• Vanganel - na igrišču, parc. št. 3280/1, k.o. Vanganel
• Šmarje - trg med spomenikom in cerkvijo, parc. št. 1184, 1183, k.o. Šmarje
• Gažon - na nog. igrišču, parc. št. 923/4, 686/12 - ob stari šoli, k.o. Šmarje
• Puče - na parkirišču, parc. št. 1281, k.o. Koštabona
• Krkavče - pred gasilskim domom, parc. št. 883, k.o. Krkavče
• Koštabona - ob stari šoli, parc. št. 232, k.o. Koštabona, 1534 - trg ko Koštabona
• Pomjan - na igrišču ob stari šoli,  parc. št.  963/1, 74/1 - pri konjih, 2224/24 – Poljane, k.o. 

Pomjan
• Brezovica - ob domu KS, parc. št. 613/12, k.o. Gradin
• Pregara - ob vaškem domu, parc. št. 62/2-74/2, k.o. Pregara
• Pobegi - ob zadr. Domu, parc. št. 2544/1, k.o. Bertoki
• Čežarji, parc. št. 2384/1, k.o. Bertoki
• Prade – igrišče, parc. št. 3238/1, k.o. Bertoki
• Bertoki - ob zadr. domu, parc. št. 891/1, k.o. Bertoki
• Dekani - na placu, parc. št. 2717, k.o. Dekani

7. PRIREDITVENI PROSTORI 32/88



• Hrvatini - ob gasilskem domu, parc. št. 928, k.o. Hribi
• Škofije - pri šoli, parc. št. 753, k.o. Škofije

V nalogi so obravnavani le zunanji prireditveni prostori, zato (od zgoraj naštetih) sledeči notranji 
prostori niso obravnavani:

• Koper - Šalara, parc. št. 1862/6, k.o. Semedela;
• Glem, parc. št. 287, k.o. Boršt;
• Andor, parc. št. 939, k.o. Oltra.

Za ostale potencialne prireditvene prostore, ki niso obravnavani, bo izdajala soglasja Občina, in 
sicer na podlagi območij stopenj varstva pred hrupom, določenih v tej študiji.

V Uredbi (Ur. l. RS, št. 118/05, Priloga 1) so določene kritične obremenitve okolja zaradi občasne 
emisije hrupa v okolje, zaradi prireditve, in sicer za obdobje dneva, večera in noči. Skladno s 3. 
členom Uredbe velja, da so dan, večer in noč obdobja dneva, pri čemer traja dan dvanajst ur, večer 
štiri in noč osem ur, začetek dneva je ob 6.00, začetek večera ob 18.00 in začetek noči ob 22.00.

Tabela  13:  Kritične obremenitve okolja zaradi občasne emisije hrupa v okolje za obdobje dneva, 
večera in noči;

Območje varstva pred  
hrupom

Kritične obremenitve za  
noči (dBA)

Kritične obremenitve za  
večer (dBA)

Kritične obremenitve za  
dan (dBA)

IV.območje 80 80 80

III.območje: prireditev do 
8 ur

75 80 80

III.območje: prireditev 
daljša od 8 ur

70 75 80

II. območje / 55 65

I. območje / 50 60
Vir:  Ur. l. RS, št. 118/05

Omejitve na prireditvenih prostorih določa zakonodaja, ki ureja to področje, vendar pa na podlagi 
dejanske umestitve posameznega prireditvenega prostora predlagamo dodatne omejitve.

7.2.ANALIZA POTENCIALNIH PRIREDITVENIH PROSTOROV
Predlagani (zunanji) prireditveni prostori s strani Mestne občine Koper so v nadaljevanju ločeno 
predstavljeni  in  ovrednoteni.  Opis  posameznega  območja  zajema opis  lege  umestitve,  navedbo 
namenske rabe, določene stopnje varstva pred hrupom, približne kvadrature predlaganih prostorov, 
parcelne številke, katere zasedajo, in pa oddaljenost od prvih, najbližjih stavb z varovanimi prostori. 

Pri  določitvi  varovanih prostorov je upoštevana sledeča definicija,  povzeta iz  Uredbe o mejnih 
vrednostih  kazalcev  hrupa  v  okolju  (Ur.l.  RS,  št.  62/10):  varovani  prostori  so  tisti  prostori  v  
stavbah,  v  katerih se  opravljajo vzgojnovarstvene,  izobraževalne ali  zdravstvene dejavnosti,  ter  
stanovanjski prostori.

Na podlagi opisa se vrednoti ustreznost umestitve predlaganih prireditvenih prostorov, kjer se poda 
oceno po treh stopnjah:
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- neprimerno (NE),
- primerno (DA),
- pogojno primerno (POGOJNO).

Oceno se poda na podlagi sledečih kriterijev:
1. namenska raba prostora in določeno območje stopnje varstva pred hrupom (I.-IV.) na   

lokaciji prireditvenega prostora; 
za prireditveni prostor so primerna območja, ki spadajo na območja III. in IV. stopnje 
varstva pred hrupom. Območja, ki se nahajajo na območjih I. in II. stopnje varstva pred 
hrupom niso primerna.

2. Funkcionalna raba lokacije prireditvenega prostora in širše okolice;  
izjemoma se na območjih II. stopnje varstva pred hrupom lahko opredeli prireditveni 
prostor, ko dejanska funkcionalna raba območja kaže, da gre za rabo prostora, ki bi bila 
lahko opredeljena tudi kot območje III ali IV. stopnje varstva pred hrupom. 
Prav tako pa območja, ki so sicer opredeljena kot območja III. ali IV. stopnje varstva 
pred  hrupom niso  vselej  primerna,  saj  prireditveni  prostor  ne  sodi  v  sklenjen  krog 
stanovanjskih objektov ali v neposredno bližino stanovanjske rabe prostora. Načeloma 
prireditveni prostori niso ob poslovnih stavbah v strnjenih naseljih.

3. oddaljenost  od  stavb  z  varovanimi  prostori  (stavbe,  katerim hrup  predstavlja  moteč   
dejavnik).

Za vsako območje so v zaključku predlagane morebitne časovne omejitve izvajanja prireditev in pa 
omejitve, ki se nanašajo na zvočno moč emisije zvoka v okolje in pa zvočno moč emisije zvoka iz 
posamezne  zvočne  naprave,  katere  predpisuje  Uredba  o  načinu  uporabe  zvočnih  naprav,  ki  na 
shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/05). Če je predlagano območje ocenjeno 
kot pogojno primeren prireditveni prostor, se predlaga dodatne omejitve izvajanja prireditev.

Lokacija vseh prireditvenih prostorov v občini je predstavljena na karti Priloga C, z oznakami 0-67.
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7.2.1.PLAŽA OB POČITNIŠKEM NASELJU GRADIS (OZNAKA 0)

Opis območja:
Predlagan prireditveni prostor se nahaja ob morju, na utrjeni površini (betonski plaži), in sicer v 
neposredni bližini počitniškega naselja Gradis in ob naselju Valdoltra. Gre za manjši prireditveni 
prostor, v velikosti približno 1.000 m². Nahaja se na parceli številka 1328/1 (k.o. Oltra) in namenski 
rabi O – ostalo (ostala nerazvrščena območja, ki jih ni mogoče  razporediti v druga območja, npr. 
nerodovitna zemljišča). Glede na izdelano karto varstva pred hrupom se nahaja na območju III. 
stopnje  varstva  pred  hrupom.  Od  najbližje  stavbe  z  varovanimi  prostori  je  predlagan  prostor 
oddaljen približno 150 m.

Slika 6: Prireditveni prostor na območju plaže ob počitniškem naselju Gradis 
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Območje se nahaja ob turističnem območju in je dokaj odmaknjeno od stanovanjskih naselij, zaradi 
česar je primerno za rabo v prireditvene namene, kjer se predvideva povečana stopnja hrupa. Za 
problematično pa se lahko pokaže le lega območja, ki se nahaja ob vodi in v zalivu, saj se zvok 
neomejeno širi po gladini morja in zato lahko obremenjuje obvodna območja na nasprotnem bregu 
zaliva (proti mestu Koper). Sodeč po karti območij varstva pred hrupom tako na mestu prireditve 
kot na nasprotnem bregu (na obvodnem delu Kopra) ni opredeljenih območij višjih stopenj varstva 
pred hrupom, zato se predlagani prireditveni prostor ocenjuje za primernega.

Tabela 14: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 0;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora O - ostalo

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 150 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) DA
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Omejitve:

Tabela 15: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 0;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali državnih 
praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za tradicionalno 
prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj vsako drugo leto.

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja 
oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur).

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma:
• če se pridobijo izjave lastnikov bližnjih stanovanjskih 

stavb, o strinjanju z uporabo zvočnikov; ali,
• če je električna moč zvočne naprave nižja od 700 W 

in število vseh zvočnikov ni večje od 6;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo 
zvočnih naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve

Dodatna omejitev /
Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.2.HRVATINI, BOŽIČI - PLOŠČAD, PARKIRIŠČE PRED OBJEKTOM (OZNAKA 1)

Opis območja:
Območje predlaganega prireditvenega prostora se nahaja na ploščadi, ki je hkrati parkirišče objekta 
Balinarskega kluba Hrvatini, v naselju Hrvatini. Območje je na parcelni številki 708, v k.o. Hrib in 
zavzema približno 500 m². Nahaja se znotraj razpršenega naselja, namenske rabe U – izvenmestno 
naselje ter zanj velja III. stopnja varstva pred hrupom in ga obdajajo stavbe z varovanimi območji 
(najbližja stanovanjska hiša je oddaljena manj kot 10 m).
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Slika 7: Prireditveni prostor pred objektom, v Hrvatinih
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Predlagan  prostor  se  nahaja  znotraj  poselitvenega  območja  in  je  torej  v  neposredni  bližini 
stanovanjskih hiš, katere bi lahko, v primeru izvajanja prireditev, obremenjeval s hrupom. Gre za 
manjše središčno območje naselja Hrvatini, z objekti centralnih dejavnosti, med katerimi so tudi 
stanovanjske  hiše.  Naselje  je  po  namenski  rabi  opredeljeno  za  razpršeno  naselje  rabe  U 
(izvenmestno  naselje)  in  se  uvršča  v  III.  stopnjo  varstva  pred  hrupom,  ki  dopušča  umestitev 
prireditvenega  prostora.  Kljub  temu  se  predlagano  območje  oznake  1  ocenjuje  za   pogojno 
primeren prireditveni prostor, zaradi bližine stanovanjskih hiš (stavb z varovanimi prostori). Pri 
izvajanju prireditev je potrebno upoštevati določene omejitve. 

Tabela 16: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 1;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora U – izvenmestno naselje

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori do 10 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO
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Omejitve:

Tabela 17: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 1;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira 
ista oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu 
najmanj vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 
ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 
ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času prireditve 
(da/ne)

DA

izjemoma:
• če se pridobijo izjave lastnikov bližnjih 

stanovanjskih stavb, o strinjanju z uporabo 
zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času 
prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru 
lahko izvajajo le ob petkih in sobotah ter med prazniki, 
do 23:00h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.3.PRISTANIŠKA ULICA - OBVODNO SPREHAJALIŠČE, PARKIRIŠČE (OZNAKA 2); PARK 
TRŽNICA (3); TERASA TRIGLAV CAFFE (4); CARPACCIO TRG (5); UKMARJEV TRG – 
PARKIRIŠČE (6)

Predlaganih je 5 območij za izvajanje prireditev, ki so v medsebojni bližini in so zato obravnavana 
skupaj.

Opis območij:
Vsa  predlagana  območja  se  nahajajo  ob  robu  historičnega  jedra  Kopra,  kjer  so  tudi  stavbe  z 
varovanimi prostori, katere se nahajajo v oddaljenosti manj kot 10 m.
Območji oznake 2 in 6 predstavljata predel obvodnega sprehajališča in parkirišča ob marini. Skupaj 
z omenjeno cesto in pomoli se celotna površina umešča na območje rabe T – promet in zveze, za 
katero je določena IV. stopnja varstva pred hrupom. 

7. PRIREDITVENI PROSTORI 38/88



Preostali  predlagani  prireditveni  prostori  (od  3  do  5)  so  od  obale  nekoliko  bolj  pomaknjeni  v 
notranjost in segajo na območje namenske rabe C – centralne dejavnosti, s III. stopnjo varstva pred 
hrupom.
Okvirne površine prireditvenih prostorov in parcele, na katere segajo, so sledeče:

– prireditven prostor 2 – 2.000 m²; parc. št. 1390 (k.o. Koper),
– prireditven prostor 3 – 2.500 m²; parc. št. 889/1 (k.o. Koper),
– prireditven prostor 4 – 700 m²; parc. št. 844/1 (k.o. Koper),
– prireditven prostor 5 – 1.300 m²; parc. št. 837 (k.o. Koper),

prireditven prostor 6 – 6.100 m²; parc. št. 21/2, 30/1 (k.o. Koper).

Slika 8: Prireditveni prostori (od 2 do 6), na obali Stare luke ob središču Kopra
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Vseh pet območij je umeščenih ob morje, na rob historičnega dela mesta Koper, in so zato bolj 
oddaljena  od  tipičnega  stanovanjskega  naselja.  Nahajajo  se  na  območjih  prometa  in  centralnih 
dejavnosti, kar so območja IV. in III. stopnje varstva pred hrupom, ki dopuščajo izvajanja prireditev. 
Vendar pa je potrebno upoštevati, da je velik del historičnega jedra poseljen in je zato potrebno 
upoštevati  določene omejitve.  Lokacija omogoča tudi širitev hrupa po gladini vode proti  zalivu 
Semedela, kjer je raba obale namenjena za izvajanje centralnih dejavnosti in zato ni predvidene 
obremenjenosti  s  hrupom.  Na  podlagi  naštetega  se  ocenjuje  vseh  pet  območij  za  primerne 
prireditvene prostore, od katerih je območje 5 primerno pod določenimi pogoji.
Predvsem so primerni prostori 2, 3, 4 in 6, saj se odpirajo proti morju in so večje oddaljenosti od 
stavb. Prostor oznake 5 pa se nahaja med objekti, ki so delno stanovanjske rabe in je zato potrebno 
upoštevati določene omejitve izvajanja prireditve. 
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Tabela 18: Vrednotenje prireditvenih prostorov oznak od 2 do 6;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora oznaka 2 in 6:  T – promet in zveze
oznaka 3, 4 in 5: C – centralne dejavnosti

Stopnja varstva pred hrupom oznaka 2 in 6:  IV.
oznaka 3, 4 in 5: III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori do 10 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) oznake 2, 3, 4, 6: DA,
oznaka 5: POGOJNO

Omejitve:

Tabela 19: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 2 - 6;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

• podnevi:  80 dBA,
• zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša 

od 8 ur),
• ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša 

od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma:
• če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 

pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Za oznako 5: prireditve se lahko odvijajo le ob petkih, 
sobotah in med prazniki, in sicer največ do 23:00 h oz. 1x 
mesečno do 2:00 h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.
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7.2.4.VRT POKRAJINSKEGA MUZEJA (OZNAKA 7); ATRIJ FHŠ (8); TITOV TRG (9); 
POTNIŠKI TERMINAL – PARKIRIŠČE (10)

Predlagana so 4 območja za izvajanje prireditev, ki so v medsebojni bližini in so zato obravnavana 
skupaj.

Opis območij:
Območja 7,  8 in  9 se  nahajajo znotraj  historičnega jedra mesta  Koper,  za katerega je  značilna 
strnjena pozidava,  namenske rabe centralnih dejavnosti  - C, s III.  stopnjo varstva pred hrupom. 
Našteti  prostori  predstavljajo  vmesni  odprti  prostor  med  objekti  (gre  za  parter,  atrij  in  trg), 
navezujoče na sakralne objekte. 
Območje 10 je umaknjeno na rob historičnega jedra,  in sega delno na območje rabe centralnih 
dejavnosti  –  C  in  delno  na  območje  prometa  in  zvez  –  T.  Po  dejanski  rabi  je  umeščeno  na 
obsežnejše območje potniškega terminala oz. obvodno parkirišče. Glede na karto stopenj varstva 
pred hrupom se umešča delno na III. in delno na IV. stopnjo.
Okvirne površine predlaganih prireditvenih prostorov in parcele, na katere segajo, so sledeče:

– prireditven prostor 7 – 400 m²; parc. št. 759 (k.o. Koper),
– prireditven prostor 8 – 500 m²; parc. št. 730/1 (k.o. Koper),
– prireditven prostor 9 – 1.700 m²; parc. št. 644/1 (k.o. Koper),
– prireditven prostor 10 – 3.500 m²; parc. št. 11/2, 11/3 (k.o. Koper).

Predlagane prostore obdajajo stavbe z varovanimi prostori, saj je za historični del Kopra značilna 
tudi stanovanjska raba stavb. Oddaljenost od teh je torej manjša od 10 m. 

Slika 9: Prireditveni prostori (od 7 do 10) v historičnem jedru Kopra
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)
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Vrednotenje:
Predlagane  prireditvene  prostore  oznake  7,  8  in  9  se  vrednoti  za pogojno  primerne,  saj  so 
umeščeni  v  širše  območje  rabe  centralnih  dejavnosti,  z  izračunano  nizko  stopnjo  varstva  pred 
hrupom (III.), ki dopušča prireditve. Kljub določeni namenski rabi pa predstavlja velik del mestnega 
jedra stanovanjska raba in je zato potrebno upoštevati določene omejitve pri izvajanju prireditev. 
Našteta območja so pravzaprav vmesni prostori med objekti, v katerih so tudi stanovanja. 
Prireditveni prostor oznake 10 je v primerjavi s prejšnjimi bolj  odprt (odpira se proti morju) in 
odmaknjen od stanovanj  ter  zato  primernejši.  Ustvarjen  zvok,  ki  se  na prireditvi  lahko širi  po 
gladini  morja,  dospe  do  industrijskega  območja  Luke  Koper,  za  katerega  ne  predstavlja 
obremenitve. Poleg naštetega, opredeljuje namenska raba, z določeno nizko stopnjo varstva pred 
hrupom, območje 10 za primeren prireditven prostor.

Tabela 20: Vrednotenje prireditvenih prostorov oznak od 7 do 10;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora Oznaka 7, 8 in 9:  C – centralne dejavnosti
oznaka  10:  C  –  centralne  dejavnosti  in  delno  T  – 
promet in zveze

Stopnja varstva pred hrupom oznaka 7, 8 in 9:  III.
oznaka 10: III. in IV.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori do 10 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) oznake 7, 8, in 9: POGOJNO,
oznaka 10: DA

Omejitve:

Tabela 21: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 7 - 10;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

• podnevi:  80 dBA,
• zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša 

od 8 ur),
• ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša 

od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma:
• če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 

pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;
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Segment Omejitve
Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Za oznake 7, 8 in 9: prireditve se lahko odvijajo le ob petkih, 
sobotah in med prazniki, in sicer največ do 23:00 h oz. 1x 
mesečno do 2:00 h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.5.HRVATINI - IGRIŠČE PAINTBALL (OZNAKA 11)

Opis območja:
Predlagano  območje  za  izvajanje  prireditev  se  nahaja  sredi  gozda  (na  jasi),  od  najbližje 
stanovanjske hiše oddaljeno približno 250 m. Umeščeno je na parcelno številko 183/22,  v  k.o. 
Škofije, na širše območje gozdne namenske rabe - G, z določeno IV. stopnjo varstva pred hrupom. 
Velikost območja namenjenega prireditvi znaša približno 3.500  m².

Slika 10: Prireditveni prostor na območju „paintball“ igrišča v Hrvatinih
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Ker  se  območje  nahaja  sredi  gozda,  ki  hkrati  ustvarja  prepreko  širitvi  hrupa,  kjer  je  določena 
najnižja  stopnja  varovanja  pred  hrupom in  je  tudi  oddaljeno  od stanovanjskih  naselij  in  ostale 
pozidave, se območje oznake 11 vrednoti za zelo primerno območje za izvajanje prireditev.

Tabela 22: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 11;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora G – gozdna zemljišča

Stopnja varstva pred hrupom IV.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 250 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) DA
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Omejitve:

Tabela 23: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 11;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev 
daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev 
daljša od 8 ur).

• podnevi:  80 dBA,
• zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša 

od 8 ur),
• ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša 

od 8 ur).

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma:
• če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 

pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;
• če je električna moč zvočne naprave nižja od 1800 

W in število vseh zvočnikov ni večje od 6);

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo 
zvočnih naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev /
Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.6.ŠKOFIJE OŠ – ŠPORTNO IGRIŠČE (OZNAKA 12)

Opis območja:
Območje oznake 12 se v okvirnem obsegu 2.000 m²,  nahaja na športnem igrišču osnovne šole 
Škofije v naselju Spodnje Škofije. Umešča se na območje rabe za centralne dejavnosti - C, s III. 
stopnjo  varstva  pred  hrupom  in  hkrati  meji  na  stanovanjsko  rabo  z  II.  stopnjo.  Od  najbližje 
stanovanjske  hiše  je  prostor  oddaljen  približno  50 m.  Številka  parcele,  katere  zaseda  omenjen 
prostor je 760/2 (k.o. Škofije). 
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Slika 11: Prireditveni prostor na območju športnega igrišča OŠ Škofije
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Prireditveni prostor se umešča na območje nizke stopnje varstva pred hrupom, ki dopušča tovrstne 
dogodke. Problematična je le bližina stanovanjske rabe, z II. stopnjo varstva, na kateri bi širitev 
hrupa  lahko  ustvarjala  obremenitev  tamkajšnjih  stanovanjskih  objektov  in  prebivalcev.  Ob 
upoštevanju  določenih  omejitev,  opisanih  v  nadaljevanju,  se  območje  vrednoti  za  pogojno 
primeren prireditveni prostor.

Tabela 24: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 12;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora C – centralne dejavnosti

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 50 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO

Omejitve:

Tabela 25: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 12;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali državnih 
praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za tradicionalno 
prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj vsako drugo leto;
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Segment Omejitve
Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja 
oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe 
z varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo 
zvočnih naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
odvijajo le ob petkih, sobotah in med prazniki, in sicer največ 
do 23:00 h oz. 1x mesečno do 2:00 h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.7.TINJAN – KOLOMBAR (OZNAKA 13)

Opis območja:
Predlagano prireditveno območje se v okvirnem obsegu 1.200 m² nahaja na kmetijskem zemljišču - 
K,  parcelne  številke  64/2  (k.o.  Tinjan),  približno  60  m  oddaljeno  od  prve  stanovanjske  hiše 
manjšega podeželskega naselja Tinjan. Na območju je določena IV. stopnja varstva pred hrupom. 

Slika 12: Prireditveni prostor ob gozdu, v bližini naselja Tinjan
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Predlagani prireditveni prostor se nahaja v ruralnem delu, odmaknjenem od strnjene poselitve. V 
bližini je prisotnih le nekaj obcestnih stanovanjskih hiš, ki bi lahko bile obremenjene s hrupom 
zaradi prireditve. Zato je potrebno upoštevati določene omejitve (v nadaljevanju). Kmetijska raba 
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prostora, oddaljenost od stanovanj in določena najnižja stopnja varstva pred hrupom opredeljujejo 
območje oznake 13 za primerno območje izvajanja prireditev.

Tabela 26: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 13;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora K – kmetijska zemljišča

Stopnja varstva pred hrupom IV.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 60 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) DA

Omejitve:

Tabela 27: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 13;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur).

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev /
Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.8.BONIFIKA – ŠPORTNO IGRIŠČE (OZNAKA 14); AMFITEATER BONIFIKA (15)

Predlagani sta 2 območji za izvajanje prireditev, ki sta v medsebojni bližini in sta zato obravnavani 
skupaj.

Opis območij:
Predlagana sta dva prireditvena prostora na območju Bonifike, in sicer eno obsežnejše, s približno 
površino 71.000 m², na karti označeno s številko 14, in pa drugo manjše območje, oznake 15, ki 
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zajema amfiteater  Bonifike,  v približnem obsegu 2.300 m².  Območje oznake 14 zaseda parcele 
naslednjih številk: 1423/1, 1424, 1425 in 1426 (v k.o. Koper) in sodi na območje namenske rabe Z 
– zelene površine. Območje oznake 15 pa se nahaja na parcelni številki 1423/3 (v k.o. Koper), z  
namensko rabo C – centralne dejavnosti.  Za obe območji  je  določena III.  stopnja varstva pred 
hrupom. Najbližje stanovanjske hiše se od obeh območij nahajajo v približni oddaljenosti 230 m.

Slika 13: Prireditveni prostor na območju koprske Bonifike 
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Obe območji se razprostirata preko obsežne površine športnih igrišč, od stanovanjskih naselij ločeni 
s cestami (delno z avtocesto). Raba prostora, oddaljenost od stanovanj in določena nizka stopnja 
varstva  pred  hrupom,  opredeljujejo  predlagani  območji  oznak  14  in  15  za  zelo primerna 
prireditvena prostora.

Tabela 28: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 14 in 15;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora Oznaka 14: Z – zelene površine,
oznaka 15: C – centralne dejavnosti;

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 230 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) Oznaki 14 in 15: DA
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Omejitve:

Tabela 29: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 14 in 15;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma:
• če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 

pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;
• če je električna moč zvočne naprave nižja od 1.500 

W in število vseh zvočnikov ni večje od 6);

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev /
Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.9.KARDELJEVA PLOŠČAD (OZNAKA 16); PREŠERNOV TRG (17)

Predlagani sta 2 območji za izvajanje prireditev, ki sta v medsebojni bližini in sta zato obravnavani 
skupaj.

Opis območij:
Območje oznake 16 se nahaja na predelu med Bonifiko in historičnim jedrom Kopra, kjer je od 
obeh ločen s ceste, medtem ko se območje 17 že nahaja v historičnem delu. Območje 16 zaseda 
ploščad in delno zelenico, na južni strani omejeno z objektom in na severni s cesto. Okviren obseg 
omenjenega območja znaša 5.300 m²,  s  katerim zaseda parcelo številke 1600/1 (k.o.  Koper).  Z 
nekoliko manjšim obsegom, 1.500 m², se umešča območje oznake 17 na parcelo 1388 (k.o. Koper). 
Obe območji se nahajata na prostorski namenski rabi rezervirani za centralne dejavnosti - C in na 
III. stopnji varstva pred hrupom ter se nahajata v neposredni bližini stavb z varovanimi prostori 
(oddaljenost od prostora oznake 17 je manjša od 10 m, od oznake 16 pa 20 m).
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Slika 14: Prireditvena prostora na južnem robu historičnega jedra Kopra 
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Obe območji sta odmaknjeni od strnjenih stanovanjskih naselij  in imata določeno nizko stopnjo 
varstva pred hrupom, kar ju opredeljuje za primerni območji za izvajanje prireditev, od katerih je 
območje  17  primerno  pod  določenimi  pogoji.  Vendar  pa  je  potrebno  upoštevati,  da  velik  del 
historičnega  jedra  predstavlja  tudi  stanovanjska  dejavnost,  zato  je  pri  prireditvah  potrebno 
upoštevati  določene  omejitve  (v  nadaljevanju).  Upoštevajoč  slednje  dejstvo,  je  območje  16 
ocenjeno za primernejše od območja 17, saj se nahaja izven jedra naselja, od katerega je ločen s 
cesto.

Tabela 30: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 16 in 17;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora C – centralne dejavnosti;

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori oznaka 17: manj kot 10 m,
oznaka 16: 20 m;

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) oznaka 16: DA
oznaka 17: POGOJNO

Omejitve:

Tabela 31: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 16 in 17;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;
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Segment Omejitve
Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 

če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Za oznako 17: prireditve se lahko odvijajo le ob petkih, 
sobotah in med prazniki, in sicer največ do 23:00 h oz. 1x 
mesečno do 2:00 h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.10.OB BELLAVITI - PARKIRIŠČE PRED OBJEKTOM (OZNAKA 18)

Opis območja:
Na parcelni številki 1840/1 (k.o. Semedela), za katero je opredeljena namenska raba P - proizvodne 
dejavnosti, s IV. stopnjo varstva pred hrupom, in delno tudi raba C - centralne dejavnosti, s III. 
stopnjo varstva pred hrupom (slednji del je zaradi majhnosti zanemarljiv), se predlaga prireditveni 
prostor, v približnem obsegu 2.200 m². Od najbližjega stanovanjskega objekta je območje oddaljeno 
približno 70 m.
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Slika 15: Prireditveni prostor ob Bellaviti
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Območje se nahaja na parkirišču ob objektu Bellavita, v proizvodnem delu naselja, oddaljen od 
stavb z varovanimi prostori in na območju določene najnižjo stopnjo varstva pred hrupom, zaradi 
česar je ocenjen za primeren prireditven prostor. 

Tabela 32: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 18;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora P - proizvodne dejavnosti

Stopnja varstva pred hrupom IV.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 70 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) DA

Omejitve:

Tabela 33: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 18;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;
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Segment Omejitve
Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev /
Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.11.DVORIŠČE VINAKOPER (OZNAKA 19)

Opis območja:
V  poslovno-gospodarski  coni  se  na  dvorišču  objektov  Vinakoper  d.o.o.  predlaga  obsežnejši 
prireditveni prostor (cca. 13.000 m²), ki zaseda parcelno številko 3898/9 (k.o. Bertoki). Namenska 
raba  predlaganega prostora  je  P (proizvodne dejavnosti)  in  stopnja varstva  pred hrupom je  IV. 
Približno 20 m oddaljeno od prireditvenega prostora se nahaja najbližja stanovanjska hiša, medtem 
koso ostale hiše v večji oddaljenosti.

Slika 16: Prireditveni prostor na dvorišču gospodarskega objekta Vinakoper
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Predlagano območje je ustrezno odmaknjeno od stanovanjskih območij in ostalih območij, katera bi 
lahko bila  obremenjena  s  hrupom (izjema je  ena  hiša,  v  neposredni  bližini).  Zanj  je  določena 
najnižja  stopnja  varstva  pred  hrupom.  Območje  se  vrednoti  za pogojno  primeren prireditven 
prostor (primeren ob upoštevanju določenih pogojev izvajanja prireditev).
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Tabela 34: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 19;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora P – proizvodne dejavnosti

Stopnja varstva pred hrupom IV.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 20 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO

Omejitve:

Tabela 35: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 19;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali državnih 
praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za tradicionalno 
prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja 
oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe 
z varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo 
zvočnih naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev prireditve se lahko odvijajo le ob petkih, sobotah in med 
prazniki, in sicer največ do 23:00 h oz. 1x mesečno do 2:00 h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.12.POTOK - DVORIŠČE OB GOZDU (OZNAKA 20)

Opis območja:
Predlagano prireditveno območje se v okvirnem obsegu 2.800 m² nahaja na namenski rabi G – 
gozdna zemljišča, parcelnih številk 3112/1, 3112/2 (k.o. Sv. Anton), približno 100 m oddaljeno od 
prve stanovanjske hiše manjšega podeželskega naselja Potok. Na območju je določena IV. stopnja 
varstva pred hrupom. 
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Slika 17: Prireditveni prostor ob gozdu, v bližini naselja Potok
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Predlagani prireditveni prostor je obdan z gozdom iz treh strani, zaradi česar je delno izoliran od 
bližnje stanovanjske pozidave. Kljub temu je bližnje naselje lahko obremenjeno s hrupom v času 
prireditev, zato je potrebno upoštevati določene časovne in glasovne omejitve. Lega v prostoru in 
namenska raba območja z določeno najnižjo stopnjo varstva pred hrupom opredeljujejo območje 
oznake 20 za primerno območje izvajanja prireditev.

Tabela 36: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 20;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora G – gozdna zemljišča

Stopnja varstva pred hrupom IV.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 100 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) DA

Omejitve:

Tabela 37: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 20;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;
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Segment Omejitve
Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma:
• če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 

pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;
• če je električna moč zvočne naprave nižja od 250 W 

in število vseh zvočnikov ni večje od 6);

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev /
Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.13.SV. ANTON - IGRIŠČE PRED OBJEKTOM (OZNAKA 21)

Opis območja:
Območje  oznake 21 se,  v  okvirnem obsegu 2.300 m²,  nahaja  na igrišču  za  objektom krajevne 
skupnosti Sv. Anton v naselju Sveti Anton. Umešča se na območje rabe U – izvenmestno naselje, s 
III. stopnjo varstva pred hrupom. Številke parcel, katere zaseda omenjen prostor so 1227/3 in 3732 
(k.o. Sv. Anton). Najbližja stavba z varovanimi prostori obdaja prostor in je tako oddaljena manj kot 
10 m.

Slika 18: Prireditveni prostor na ploščadi za objektom krajevne skupnosti v Svetem Antonu
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Prireditveni  prostor  se  umešča  na  območje  nizke  stopnje  varstva  pred  hrupom,  ki  dopušča 
prireditvene  dogodke.  Problematična  je  lahko  le  bližina  stanovanj,  katere  bi  hrup  lahko 
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obremenjeval v času prireditev.  Ob upoštevanju določenih omejitev, opisanih v nadaljevanju, se 
območje vrednoti za pogojno primeren prireditveni prostor.

Tabela 38: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 21;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora U – izvenmestno naselje

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori manj kot 10 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO

Omejitve:

Tabela 39: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 21;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
izvajajo le ob petkih in sobotah ter med prazniki, do 23:00h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.14.MOSTIČJE - DVORIŠČE (OZNAKA 22)

Opis območja:
Predlagano  prireditveno območje se v okvirnem obsegu 1.400 m² nahaja na namenski rabi K – 
kmetijska zemljišča, na parcelni številki 820/3 (k.o. Loka), v gozdnatem delu, ob železniški progi, 
od  najbližje  stanovanjske  hiše  oddaljeno  približno  20  m.  Na  območju  je  določena  IV.  stopnja 
varstva pred hrupom. 
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Slika 19: Prireditveni prostor na dvorišču objekta na Črnem kalu
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Območje  oznake 22 je  umeščeno na širše  območje  najnižje  stopnje varstva  pred  hrupom in je 
obdano z  gozdom ter  oddaljeno od strnjene  stanovanjske  pozidave,  vendar  pa  se v neposredni 
bližini nahaja ena stanovanjska hiša, katero bi hrup lahko obremenjeval. V bližini je tudi  železniška 
proga, ki že sama predstavlja vir hrupa. Območje se vrednoti za pogojno primeren prireditveni 
prostor, ob upoštevanju določenih omejitev.  

Tabela 40: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 22;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora K – kmetijska zemljišča

Stopnja varstva pred hrupom IV.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 20 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO

Omejitve:

Tabela 41: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 22;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;
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Segment Omejitve
Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

skozi ves dan (dan, večer in noč):  80 dBA;

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
izvajajo le ob petkih in sobotah ter med prazniki, do 23:00h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.15.BEZOVICA - IGRIŠČE (OZNAKA 23)

Opis območja:
Predlagano  prireditveno območje se v okvirnem obsegu 1.300 m² nahaja na namenski rabi G – 
gozd, z določeno IV. stopnjo varstva pred hrupom in se umešča na parcelo 1585/4 (k.o. Loka). 
Območje je odmaknjeno v gozd in od naselja ločeno s cesto. Najbližja stavba z varovanimi prostori 
(stanovanjska hiša) je oddaljena približno 30 m.

Slika 20: Prireditveni prostor ob gozdu, v bližini naselja Bezovica
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Območje oznake 23 se nahaja v neposredni bližini podeželskega stanovanjskega naselja, vendar je 
od njega odmaknjeno v bližnji gozd, zaradi česar je delno izolirano in pravzaprav umeščeno na 
območje najnižje stopnje varstva pred hrupom. Ocenjuje se ga za  pogojno primeren prireditveni 
prostor - pod pogojem, da se pri izvajanju prireditev upoštevajo določene omejitve (v nadaljevanju). 
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Tabela 42: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 23;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora G – gozdna zemljišča

Stopnja varstva pred hrupom IV.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 30 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO

Omejitve:

Tabela 43: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 23;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
izvajajo le ob petkih in sobotah ter med prazniki, do 23:00h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.16.ZAZID – KRIŽIŠČE (OZNAKA 24)

Opis območja:
Manjše območje oznake 24 se, v okvirnem obsegu 250 m², nahaja na križišču, ki funkcionira tudi 
kot osrednji trg (vozlišče, stičišče) podeželjskega naselja Zazid. Umešča se ga na območje rabe U – 
izvenmestno naselje,  s III.  stopnjo varstva pred hrupom (delno tudi T – promet in zveze,  s IV. 
stopnjo – majhen in zato zanemarljiv del). Predlagan prostor zaseda del večje parcele s številko 
3557/9 (k.o. Zazid) in je obdan s stanovanjskimi hišami (najbližja je oddaljena manj kot 10 m).
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Slika 21: Prireditveni prostor na križišču naselja Zazid
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Prireditveni  prostor  se  umešča  na  območje  nizke  stopnje  varstva  pred  hrupom,  ki  dopušča 
prireditvene  dogodke.  Problematična  je  lahko le  lega  znotraj  naselja,  saj  hrup prireditev  lahko 
obremenjuje  bližnje  stanovalce,  zato  se  območje  vrednoti  za pogojno  primeren prireditveni 
prostor.

Tabela 44: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 24;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora U – izvenmestno naselje

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori manj kot 10 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO

Omejitve:

Tabela 45: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 24;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;
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Segment Omejitve
Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
izvajajo le ob petkih in sobotah ter med prazniki, do 23:00h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.17.POPETRE - UTRJENA POVRŠINA V VASI (OZNAKA 25)

Opis območja:
Območje oznake 24 se nahaja znotraj namenske rabe U – izvenmestno naselje, s pripadajočo III.  
stopnjo varstva pred hrupom. Zaseda parcelno številko 4342/2 (k.o. Truške), s približno površino 
2.000 m². Od najbližje stanovanjske hiše je območje oddaljeno približno 10 m.

Slika 22: Prireditveni prostor na utrjeni površini, znotraj vasi Popetre
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Prireditveni  prostor  se  umešča  na  območje  nizke  stopnje  varstva  pred  hrupom,  ki  dopušča 
prireditve. Problematična je lahko le lega znotraj  naselja,  saj hrup prireditev lahko obremenjuje 
bližnje  stanovalce.  Ob  upoštevanju  določenih  omejitev,  opisanih  v  nadaljevanju,  se  območje 
vrednoti za pogojno primeren prireditveni prostor.
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Tabela 46: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 25;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora U – izvenmestno naselje

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori manj kot 10 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO

Omejitve:

Tabela 47: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 25;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
izvajajo le ob petkih in sobotah ter med prazniki, do 23:00h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.18.TRUŠKE - DVORIŠČE TURISTIČNEGA DRUŠTVA (OZNAKA 26)

Opis območja:
Na parcelnih številkah 1141 in 1139/1 (k.o. Truške), za kateri je opredeljena namenska raba U – 
izvenmestno  naselje,  s  III.  stopnjo  varstva  pred  hrupom,  se  predlaga  prireditveni  prostor,  v 
približnem obsegu 800 m². Oddaljenost do najbližje stanovanjske hiše je približno 40 m.
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Slika 23: Prireditveni prostor na dvorišču turističnega društva, v naselju Truške
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Območje oznake 26 se nahaja znotraj območja parih hiš podeželskega tipa, za katerega se določa 
nizka stopnja varstva pred hrupom, ki dopušča izvajanje prireditev, vendar bi povzročen hrup lahko 
obremenjeval  stanovalce.  Predlagano  območje  se  ocenjuje  za  pogojno  primeren prireditveni 
prostor - pod pogojem, da se upoštevajo določene omejitve, opisane v nadaljevanju.

Tabela 48: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 26;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora U – izvenmestno naselje

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 40 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO

Omejitve:

Tabela 49: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 26;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;
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Segment Omejitve
Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
izvajajo le ob petkih in sobotah ter med prazniki, do 23:00h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.19.GOSTILNA TRUŠKE – DVORIŠČE (OZNAKA 27)

Opis območja:
Na parcelni številki 1595/3 (k.o. Truške), za katero je opredeljena namenska raba U – izvenmestno 
naselje, s III. stopnjo varstva pred hrupom, in delno tudi K – kmetijska zemljišča s IV. stopnjo, se 
predlaga  prireditveni  prostor,  v  približnem  obsegu  1.200  m². Najbližja  stanovanjska  hiša  je 
oddaljena približno 10 m.

Slika 24: Prireditveni prostor na dvorišču gostilne, v naselju Truške
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Območje oznake 27 se nahaja znotraj območja parih hiš podeželskega tipa, za katere bi hrup lahko 
bil moteč dejavnik. Določena je nizka stopnja varstva pred hrupom, ki dopušča izvajanje prireditev. 
Predlagano območje se ocenjuje za pogojno primeren prireditveni prostor, t.j. pod pogojem, da se 
upoštevajo določene omejitve, opisane v nadaljevanju.
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Tabela 50: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 27;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora U – izvenmestno naselje

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 10 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO

Omejitve:

Tabela 51: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 27;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
izvajajo le ob petkih in sobotah ter med prazniki, do 23:00h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.20.KOŠTABONA - UTRJENA POVRŠINA (OZNAKA 28)

Opis območja:
Predlagano  prireditveno območje se v okvirnem obsegu 8.600 m² nahaja na namenski rabi K – 
kmetijska zemljišča, z določeno IV. stopnjo varstva pred hrupom in se umešča na parcelo 130/5 
(k.o. Koštabona). Najbližja stanovanjska hiša je oddaljena približno 20 m, medtem ko so prve hiše 
razpršenega naselja oddaljene približno 200 m.

7. PRIREDITVENI PROSTORI 66/88



Slika 25: Prireditveni prostor ob naselju Koštabona
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Območje  oznake  28  se  nahaja  v  neposredni  bližini  območja  namenske  rabe  rezervirane  za 
stanovanjsko gradnjo podeželskega tipa (U – izvenmestno naselje), na katerem so trenutno le tri 
stanovanjske  hiše,  katere  bi  morebiten  hrup  prireditev  lahko  obremenjeval.  Ker  je  predlagano 
območje  odmaknjeno  od strnjene  pozidave  in  umeščeno na  območje  določene najnižje  stopnje 
varstva  pred  hrupom,  se  ga  vrednoti  za  pogojno  primeren prireditveni  prostor,  in  sicer  pod 
pogojem, da se pri izvajanju prireditev upoštevajo določene omejitve (v nadaljevanju). 

Tabela 52: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 28;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora K – kmetijska zemljišča

Stopnja varstva pred hrupom IV.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 20 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO

Omejitve:
Tabela 53: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 28;

Segment Omejitve
Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni

oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;
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Segment Omejitve
Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
izvajajo le ob petkih in sobotah ter med prazniki, do 23:00h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.21.ZADRUŽNI DOM BORŠT – DVORIŠČE (OZNAKA 29)

Opis območja:
Na parcelni številki 2200/1 (k.o. Boršt), za katero je opredeljena namenska raba U – izvenmestno 
naselje, s III. stopnjo varstva pred hrupom, se predlaga prireditveni prostor, v približnem obsegu 
800 m². Najbližja stanovanjska hiša je od predlaganega prostora oddaljena približno 10 m.

Slika 26: Prireditveni prostor na dvorišču Zadružnega doma Boršt
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Območje oznake 29 se nahaja na robu naselja podeželskega tipa, zato se ocenjuje, da je hrup lahko 
moteči dejavnik za bližnje stanovalce. Pod pogojem, da se upoštevajo določene omejitve, opisane v 
nadaljevanju, se predlagano območje ocenjuje za  pogojno primeren prireditveni prostor,  saj  se 
nahaja na območju določene nizke stopnje varstva pred hrupom, ki dopušča izvajanje prireditev. 
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Tabela 54: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 29;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora U – izvenmestno naselje

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 10 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO

Omejitve:

Tabela 55: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 29;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
izvajajo le ob petkih in sobotah ter med prazniki, do 23:00h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.22.PRED VAŠKIM DOMOM TRSEK (OZNAKA 30)

Opis območja:
Predlagano območje za izvajanje prireditev se nahaja sredi gozda, od najbližje stanovanjske hiše 
oddaljeno  približno  420  m.  Umeščeno  je  na  parcelno  številko  3517/1,  v  k.o.  Truške,  na  širše 
območje gozdne namenske rabe - G, z določeno IV. stopnjo varstva pred hrupom. Velikost območja 
namenjenega prireditvi znaša približno 600  m².
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Slika 27: Prireditveni prostor na dvorišču vaškega doma Trsek
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Ker  se  območje  nahaja  na  območju  najnižje  stopnje  varstva  pred  hrupom,  oddaljeno  od 
stanovanjskih naselij  in ostale pozidave,  sredi  gozda,  ki  hkrati  ustvarja bariero širitvi  hrupa,  se 
območje oznake 30 vrednoti za zelo primerno območje za izvajanje prireditev.

Tabela 56: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 30;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora G – gozdna zemljišča

Stopnja varstva pred hrupom IV.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 420 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) DA

Omejitve:

Tabela 57: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 30;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;
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Segment Omejitve
Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

• podnevi:  80 dBA,
• zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša 

od 8 ur),
• ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša 

od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma:
• če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 

pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;
• če je električna moč zvočne naprave nižja od 4.500 

W in število vseh zvočnikov ni večje od 6);

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo 
zvočnih naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev /
Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.23.PREGARA – DVORIŠČE (OZNAKA 31)

Opis območja:
Območje oznake 31 se nahaja na dvorišču objekta, v naselju Pregara, in sicer znotraj namenske rabe 
U – izvenmestno naselje, s pripadajočo III. stopnjo varstva pred hrupom. Zaseda parcelne številke 
70/1, 70/2, 71, 71/1, 73/3 in 74/2 (k.o. Pregara), s približno površino 350 m², in je od najbližje 
stanovanjske hiše oddaljeno približno 40 m.

Slika 28: Prireditveni prostor na dvorišču v naselju Pregara
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)
Vrednotenje:
Prireditveni  prostor  se  umešča  na  območje  nizke  stopnje  varstva  pred  hrupom,  ki  dopušča 
prireditve. Problematična je lahko le lega znotraj  naselja,  saj hrup prireditev lahko obremenjuje 
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bližnje  stanovalce.  Ob  upoštevanju  določenih  omejitev,  opisanih  v  nadaljevanju,  se  območje 
vrednoti za pogojno primeren prireditveni prostor.

Tabela 58: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 31;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora U – izvenmestno naselje

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 40 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO

Omejitve:

Tabela 59: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 31;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
izvajajo le ob petkih in sobotah ter med prazniki, do 23:00h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.24.BREZOVICA – IGRIŠČE (OZNAKA 32)

Opis območja:
Na parcelni številki 613/9 (k.o. Gradin), za katero je opredeljena namenska raba U – izvenmestno 
naselje, s III. stopnjo varstva pred hrupom, se predlaga prireditveni prostor, v približnem obsegu 
1.300 m². Območje je locirano na obstoječem športnem igrišču, ki ga obdajajo stanovanjske hiše, v 
približni oddaljenosti 10 m.
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Slika 29: Prireditveni prostor na športnem igrišču v Brezovici
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)

Vrednotenje:
Predlagani prireditveni prostor se nahaja na območju nizke stopnje varstva pred hrupom, ki dopušča 
izvajanje prireditev. Ocenjuje se ga za pogojno primeren prireditveni prostor, saj se nahaja znotraj 
razloženega podeželskega naselja, ki ga v neposredni bližini obdaja par stanovanjskih hiš, katerim 
bi hrup lahko predstavljal moteč dejavnik. 

Tabela 60: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 32;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora U – izvenmestno naselje

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 10 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO

Omejitve:

Tabela 61: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 32;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;
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Segment Omejitve
Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
izvajajo le ob petkih in sobotah ter med prazniki, do 23:00h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.

7.2.25.OKREPČEVALNICA BELVEDUR – DVORIŠČE (OZNAKA 33)

Opis območja:
Predlaga se območje za izvajanje prireditev, locirano pred obcestno okrepčevalnico (oznaka 33). 
Območje se umešča na parcelni številki  *105/1 in 1076/2 (k.o. Topolovec), namenske rabe U – 
izvenmestno naselje, s III. stopnjo varstva pred hrupom, in sicer v približnem obsegu 1.900  m². 
Najbližja stanovanjska hiša je oddaljena manj kot 10 m, medtem ko se ostale hiše pojavljajo šele v 
oddaljenosti 330 m.

Slika 30: Prireditveni prostor na dvorišču okrepčevalnice Belvedur
(leva slika: prikaz na ortofoto posnetku s parcelnimi mejami; 

desna slika: prikaz na karti območij določenih stopenj varstva pred hrupom)
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Vrednotenje:
Območje oznake 33 se nahaja na območju nizke stopnje varstva pred hrupom, ki dopušča izvajanje 
prireditev. Umeščeno je znotraj manjšega območja stanovanjskih hiš podeželskega tipa, ki narekuje 
določene  omejitve  pri  izvajanju  prireditev.  Vendar  pa  to  stanovanjsko  območje  zajema  le 
okrepčevalnico,  v  sklopu  katere  so  predvidene  prireditve,  in  pa  sosednjo  stanovanjsko  hišo  z 
gospodarskimi poslopji, medtem ko se ostale hiše pojavljajo šele v večji oddaljenosti. Na podlagi 
napisanega se območje oznake 33 vrednoti za pogojno primeren prireditveni prostor.  

Tabela 62: Vrednotenje prireditvenega prostora oznake 33;
Kriterij Vrednotenje

Namenska raba prostora U – izvenmestno naselje

Stopnja varstva pred hrupom III.

Oddaljenost stavb z varovanimi prostori 10 m

OCENA PRIMERNOSTI (DA/NE/POGOJNO) POGOJNO 

Omejitve:

Tabela 63: Omejitve izvajanja prireditev na prireditvenem prostoru oznake 33;
Segment Omejitve

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista 
oseba na istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;

izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali 
državnih praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za 
tradicionalno prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj 
vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori 
(dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA

izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo zvočnih 
naprav (da/ne)

NE 

izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
izvajajo le ob petkih in sobotah ter med prazniki, do 23:00h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.
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7.2.26.OSTALI PRIREDITVENI PROSTORI V ZALEDJU

S  strani  Občine  so  naknadno  bili  posredovani  v  analizo  primernosti  še  nekateri  potencialni 
prireditveni  prostori,  ki  jih navajamo pod kategorijo  ostali  prireditveni  prostori. Podatki ostalih 
prireditvenih prostorov (osnovi podatki in podatki, na podlagi katerih je izvedeno vrednotenje) so 
navedeni v tabeli spodaj.

Tabela 64: Osnovni podatki (kriteriji) ostalih prireditvenih prostorov in ocena njihove primernosti;
Prireditveni prostor  

(št. oznake na 
karti)

K.O. Parc. št. Namenska 
raba 

prostora

Stopnja 
varstva 

pred 
hrupom

Oddaljenost  
stavb z  

varovanimi 
prostori  
(cca.)

OCENA 
PRIMERNOSTI 
(DA/NE/POGOJNO)

Osp - avtokamp (34) Osp (2597) 279 U III. 40 m DA (op.: obdano 
z drevnino – 
izolirano od 
pozidave)

Gabrovica - ob 
vaškem domu (35)

Gabrovica 
(2601)

192/3,  192/4 U III. 60 m DA

Zg. Črni Kal - trg 
(36)

 Črni kal 
(2600)

3037/2 U III. <10 m POGOJNO

Sp. Č. Kal - površina 
ob pošti/krajevnem 
uradu (37)

 Črni kal 
(2600)

3376/12 U III. 30 m POGOJNO

Predloka - ob 
župnišču (38)

Loka (2615) 960 U III. 50 m POGOJNO

Loka - igrišče (39) Loka (2615) 1465/1 U III. 30 m POGOJNO

Rakitovec - na placu 
(40)

Rakitovec 
(2585)

1606/1 U III. <10 m POGOJNO

Hrastovlje - ob 
gostilni (41)

Hrastovlje 
(2617)

877/41 U III. 60 m POGOJNO

Dol - na placu (42) Hrastovlje 
(2617)

277/1 K IV. 60 m DA

Gračišče - ob 
dvorani (43)

Kubed (2614) 3678/2 U III. 20 m POGOJNO

Smokvica - na placu-
trg (44)

Movraž 
(2618)

7223/1 U III. 10 m POGOJNO

Movraž - ob 
gasilskem domu (45)

Movraž 
(2618)

8125 U III. 30 m POGOJNO

Lopar - ob kulturnem 
domu (46)

Truške (2613) 395/6 U III. 20 m POGOJNO

Glem - ob stari šoli 
(47)

Boršt (2623) 288/2 K IV. 70 m DA

Marezige - ob 
zadružnem domu 
(48)

Marezige 
(2611)

1018/15  U III. 30 m POGOJNO

Marezige - pred 
Kanavo (49)

Marezige 
(2611) 

1012/9 U III. 30 m POGOJNO
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Prireditveni prostor  
(št. oznake na 

karti)

K.O. Parc. št. Namenska 
raba 

prostora

Stopnja 
varstva 

pred 
hrupom

Oddaljenost  
stavb z  

varovanimi 
prostori  
(cca.)

OCENA 
PRIMERNOSTI 
(DA/NE/POGOJNO)

Babiči - ob 
gasilskem domu (50)

Marezige 
(2611)

632/4 U III. 30 m POGOJNO

Montinjan - na placu 
(51)

Marezige 
(2611)

3169/9 U III. 10 m POGOJNO

Čentur - na igrišču 
(52) 

Vanganel 
(2610)

895, 1569/2 
(v urejanju) 

K IV. 20 m POGOJNO

Vanganel - na igrišču 
(53)

Vanganel 
(2610) 

3280/1 U III. 40 m POGOJNO

Šmarje - trg med 
spomenikom in 
cerkvijo (54)

Šmarje (2608) 1184, 1183 U III. <10 m POGOJNO

Puče - na parkirišču 
(55)

Koštabona 
(2624)

1281 U III. 30 m POGOJNO

Krkavče - pred 
gasilskim domom 
(56) 

Krkavče 
(2625)

883 U III. 40 m POGOJNO

Pomjan - na igrišču 
ob stari šoli (57)

Pomjan 
(2609)

963/1 U III. 60 m POGOJNO

Brezovica – ob domu 
KS (58)

Gradin (2621) 613/12 U III. 20 m POGOJNO

Pregara - ob vaškem 
domu (59)

Pregara (2620) 62/2 - 74/2 U III. 40 m POGOJNO

Pobegi - ob zadr. 
domu (60)

Bertoki (2604) 2544/1 U III. 10 m POGOJNO

Čežarji (61) Bertoki (2604) 2384/1 U III. 10 m POGOJNO

Prade-igrišče (62) Bertoki (2604) 3238/1 C III. 50 m POGOJNO

Bertoki - ob zadr. 
domu (63)

Bertoki (2604) 891/1 C III. 30 m POGOJNO

Dekani - na placu 
(64)

Dekani (2603) 2717 C III. 30 m POGOJNO

Hrvatini - ob 
gasilskem domu (65)

Hribi (2590) 928 U III. 20 m POGOJNO

Škofije - pri šoli (66) Škofije (2595) 753 C III. 50 m POGOJNO

Sočerga - ob dvorani 
(67)

Sočerga 
(2619)

4960/5 U III. 60 m POGOJNO

Martinčev trg (68) Koper (2605) 374/1 C III. <10 m POGOJNO

Trg Brolo (69) Koper (2605) 640, 641 C III. <10 m POGOJNO

Muzejski trg (70) Koper (2605) 66, 69/1 C III. <10 m POGOJNO

Semedelska cesta 
(71)

Koper (2605) 1543/2 C, Z, V III. 250 m DA
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Prireditveni prostor  
(št. oznake na 

karti)

K.O. Parc. št. Namenska 
raba 

prostora

Stopnja 
varstva 

pred 
hrupom

Oddaljenost  
stavb z  

varovanimi 
prostori  
(cca.)

OCENA 
PRIMERNOSTI 
(DA/NE/POGOJNO)

Samostan Sv.Ana 
(72)

Koper (2605) 277, 278, 
279, 280

C III. 30 m POGOJNO

Vojkovo nabrežje 
(73)

Koper (2605) 1364/2, 1370 C III. <10 m POGOJNO

Parkirišča pred 
trgovskimi centri 
(74)

Koper (2605) 1448/1, 
1448/4, 
1570/14, 
1570/103, 
1570/44, 
1570/96

C III. 300 m DA

Parkirišče za tržnico 
(75)

Koper (2605) 1402/1, 
1402/4, 
1557/3, 
1397/12, 
1396, 1395, 
1394/1, 1393, 
1392, 1391, 
1394/2, 
1397/1

C III. 100 m DA

Parkirišče pri 
stadionu (76)

Koper (2605) 1502, 1503/4, 
1504, 1496

C, Z III. 400 m DA

Verdijeva ulica (77) Koper (2605) 105 C III. <10 m POGOJNO

Kopališče Koper 
(78)

Koper (2605) 1/5 C III. 30 m DA

Žusterna kopališče 
(79)

Semedela 
(2606)

6530 C III. 100 m DA

Adria Ankaran (80) Oltra (2593) 753/2, 760, 
769, 757

C III. 50 m DA

Terasa hotela Koper 
(81)

Koper (2605) 841, 842/1, 
844/1

C III. 40 m DA

Razgledna točka 
Markovec (82)

Semedela 
(2606)

343, 363/10, 
352

C, S II. s 
pogoji III. 
in III.

20 m POGOJNO

Igrišče pred OŠ (83) Koper (2605) 439 C III. 10 m POGOJNO

Žusterna pred 
Snackbarom (84)

Semedela 
(2606)

4582/10, 
330/1

C III. 10 m POGOJNO

Na opisanih ostalih prireditvenih prostorih je potrebno upoštevati določene omejitve pri izvajanju 
prireditev, ki so v nadaljevanju predstavljene v štirih sklopih (tabele 65, 66, 67, 68).
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Tabela 65: Omejitve izvajanja prireditev na ostalih prireditvenih prostorih – sklop 1;

Omejitve

Ostali prireditveni prostori

• Predloka (38)
• Hrastovlje (41)

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista oseba na 
istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;
izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali državnih 
praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za tradicionalno 
prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori (dan/večer/noč)

skozi ves dan (dan, večer in noč):  80 dBA;

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA
izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo 
zvočnih naprav (da/ne)

NE 
izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev  Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
odvijajo le ob petkih, sobotah in med prazniki, in sicer največ do 
23:00 h oz. 1x mesečno do 2:00 h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.
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Tabela 66: Omejitve izvajanja prireditev na ostalih prireditvenih prostorih – sklop 2;

Omejitve

Ostali prireditveni prostori

• Osp (34)
• Gabrovica (35)
• Dol (42)
• Glem (47)
• Semedelska cesta (71)
• Parkirišča pred trgovskimi centri (74)
• Parkirišče pred tržnico (75)
• Parkirišče pri stadionu (76)
• Kopališče Koper (78)
• Žusterna kopališče (79)
• Adria Ankaran (80)
• Terasa hotela Koper (81)

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista oseba na 
istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;
izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali državnih 
praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za tradicionalno 
prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori (dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA
izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo 
zvočnih naprav (da/ne)

NE 
izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Niso predvidene.
Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.
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Tabela 67: Omejitve izvajanja prireditev na ostalih prireditvenih prostorih – sklop 3;

Omejitve

Ostali prireditveni prostori

• Sp.Črni kal (37)
• Loka (39)
• Movraž (45)
• Škofije (66)
• Vanganel (53)
• Puče (55)
• Krkavče (56)
• Pomjan (57)
• Pregara (59)
• Sočerga (67)
• Prade (62)
• Samostan Sv. Ana (72)
• Žusterna pred Snackbarom (84)

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista oseba na 
istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;
izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali državnih 
praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za tradicionalno 
prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori (dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA
izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo 
zvočnih naprav (da/ne)

NE 
izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
odvijajo le ob petkih, sobotah in med prazniki, in sicer največ do 
23:00 h oz. 1x mesečno do 2:00 h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.
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Tabela 68: Omejitve izvajanja prireditev na ostalih prireditvenih prostorih – sklop 4;

Omejitve

Ostali prireditveni prostori

• Zg.Črni kal (36)
• Rakitovec (40)
• Smokvica (44)
• Lopar (46)
• Marezige (48)
• Marezige (49)
• Babiči (50)
• Montinjan (51)
• Šmarje (54)
• Brezovica (58)
• Pobegi (60)
• Čežarji (61)
• Bertoki (63)
• Dekani (64)
• Gračišče (43)
• Čentur (52)
• Hrvatini (65)
• Martinčev trg (68)
• Trg Brolo (69)
• Muzejski trg (70)
• Vojkovo nabrežje (73)
• Verdijeva ulica (77)
• Razgledna točka Markovec (82)
• Igrišče pred OŠ (83)

Trajanje prireditve (dnevi/leto) več dni
oz. max 6 prireditev v 6-ih mesecih, če jih organizira ista oseba na 
istem kraju;

Čas uporabe zvočnih naprav do 8 h/dan (od tega do 4h/noč), 
če več dni zapored lahko le do 2:00 ponoči;
izjemoma:
lahko > 8 h, če prireditev poteka v času občinskih ali državnih 
praznikov in dela prostih dnevi, ali če gre za tradicionalno 
prireditev, ki poteka na istem mestu najmanj vsako drugo leto;

Dovoljena kritična zvočna obremenitev okolja oz. 
max. dovoljena vrednost hrupa na fasadi stavbe z 
varovanimi prostori (dan/večer/noč)

podnevi:  80 dBA,
zvečer: 80 dBA (ali 75 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur),
ponoči: 75 dBA (ali 70 dBA, če je prireditev daljša od 8 ur);

Obveznost izvajanja meritev hrupa v času 
prireditve (da/ne)

DA
izjemoma, če se od lastnikov bližnjih stanovanjskih stavb, 
pridobijo izjave o strinjanju z uporabo zvočnikov;

Obveznost pridobitve izjave lastnikov bližnjih 
stanovanjskih stavb o strinjanju z uporabo 
zvočnih naprav (da/ne)

NE 
izjemoma, če se ne izvajajo meritve hrupa v času prireditve;

Dodatna omejitev Prireditve se na predlaganem prireditvenem prostoru lahko 
odvijajo le ob petkih, sobotah in med prazniki, in sicer največ do 
23:00 h.

Opomba: dan 06:00 – 18:00, večer 18:00 – 22:00, noč 22:00 – 06:00.
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7.2.27.POVZETEK OCEN PRIMERNOSTI PRIREDITVENIH PROSTOROV

Tabela 69: Ocene primernosti vseh prireditvenih prostorov (DA – NE - POGOJNO)
Prireditveni prostor Ocena primernosti

plaža ob počitniškem naselju Gradis (oznaka 0) DA

Hrvatini, Božiči - Ploščad, parkirišče pred objektom (oznaka 1) POGOJNO

Pristaniška ulica - obvodno sprehajališče, parkirišče (oznaka 2) DA

park Tržnica (oznaka 3) DA

terasa Triglav Caffe (oznaka 4) DA

Carpaccio trg (oznaka 5) POGOJNO

Ukmarjev trg – parkirišče (oznaka 6) DA

vrt Pokrajinskega muzeja (oznaka 7) POGOJNO

atrij FHŠ (oznaka 8) POGOJNO

Titov trg (oznaka 9) POGOJNO

potniški terminal – parkirišče (oznaka 10) DA

Hrvatini - igrišče paintball (oznaka 11) DA

Škofije OŠ – športno igrišče (oznaka 12) POGOJNO

Tinjan – Kolombar (oznaka 13) DA

Bonifika – športno igrišče (oznaka 14) DA

Amfiteater Bonifika (oznaka 15) DA

Kardeljeva ploščad (oznaka 16) DA

Prešernov trg (oznaka 17) POGOJNO

ob Bellaviti - parkirišče pred objektom (oznaka 18) DA

dvorišče VinaKoper (oznaka 19) POGOJNO

Potok - dvorišče ob gozdu (oznaka 20) DA

Sv. Anton - igrišče pred objektom (oznaka 21) POGOJNO

Mostičje - dvorišče (oznaka 22) POGOJNO

Bezovica - igrišče (oznaka 23) POGOJNO

Zazid – križišče (oznaka 24) POGOJNO

Popetre - utrjena površina v vasi (oznaka 25) POGOJNO

Truške - dvorišče turističnega društva (oznaka 26) POGOJNO

gostilna TruŠke – dvorišče (oznaka 27) POGOJNO

Koštabona - utrjena površina (oznaka 28) POGOJNO

Zadružni dom Boršt – dvorišče (oznaka 29) POGOJNO

Pred vaškim domom Trsek (oznaka 30) DA

Pregara – dvorišče (oznaka 31) POGOJNO

Brezovica – igrišče (oznaka 32) POGOJNO

okrepčevalnica Belvedur – dvorišče (oznaka 33) POGOJNO

Osp - kamp (34) DA

Gabrovica - ob vaškem domu (35) DA
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Prireditveni prostor Ocena primernosti

Zg. Črni Kal - trg (36) POGOJNO

Sp. Č. Kal - površina ob pošti/krajevnem uradu (37) POGOJNO

Predloka - ob župnišču (38) POGOJNO

Loka - igrišče (39) POGOJNO

Rakitovec - na placu (40) POGOJNO

Hrastovlje - ob gostilni (41) POGOJNO

Dol - na placu (42) DA

Gračišče - ob dvorani (43) POGOJNO

Smokvica - na placu-trg (44) POGOJNO

Movraž - ob gasilskem domu (45) POGOJNO

Lopar - ob kulturnem domu (46) POGOJNO

Glem - ob stari šoli (47) DA

Marezige - ob zadružnem domu (48) POGOJNO

Marezige - pred Kanavo (49) POGOJNO

Babiči - ob gasilskem domu (50) POGOJNO

Montinjan - na placu (51) POGOJNO

Čentur - na igrišču (52) POGOJNO

Vanganel - na igrišču (53) POGOJNO

Šmarje - trg med spomenikom in cerkvijo (54) POGOJNO

Puče - na parkirišču (55) POGOJNO

Krkavče - pred gasilskim domom (56) POGOJNO

Pomjan - na igrišču ob stari šoli (57) POGOJNO

Brezovica – ob domu KS (58) POGOJNO

Pregara - ob vaškem domu (59) POGOJNO

Pobegi - ob zadr. domu (60) POGOJNO

Čežarji (61) POGOJNO

Prade-igrišče (62) POGOJNO

Bertoki - ob zadr. domu (63) POGOJNO

Dekani - na placu (64) POGOJNO

Hrvatini - ob gasilskem domu (65) POGOJNO

Škofije - pri šoli (66) POGOJNO

Sočerga - ob dvorani (67) POGOJNO

Martinčev trg (68) POGOJNO

Trg Brolo (69) POGOJNO

Muzejski trg (70) POGOJNO

Semedelska cesta (71) DA

Samostan Sv.Ana (72) POGOJNO

Vojkovo nabrežje (73) POGOJNO
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Prireditveni prostor Ocena primernosti

Parkirišča pred trgovskimi centri (74) DA

Parkirišče za tržnico (75) DA

Parkirišče pri stadionu (76) DA

Verdijeva ulica (77) POGOJNO

Kopališče Koper (78) DA

Žusterna kopališče (79) DA

Adria Ankaran (80) DA

Terasa hotela Koper (81) DA

Razgledna točka Markovec (82) POGOJNO

Igrišče pred OŠ (83) POGOJNO

Žusterna pred Snackbarom (84) POGOJNO

Vse predlagane lokacije potencialnih prireditvenih prostorov (oznake 0 - 84) so primerne za 
izvajanje  prireditev,  pri  čemer  so  nekatere  lokacije  primerne  le  pod  določenimi  pogoji 
(navedenimi v poglavju 7.2 Analiza potencialnih prireditvenih prostorov). Nobena izmed lokacij 
ne predstavlja neprimeren prireditven prostor.  
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8. UKREPI ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠANJE HRUPA
V Sloveniji obremenjenost s hrupom še ni popolnoma sistematično obdelana, čeprav hrup prizadene
veliko število ljudi.  Če obremenitev presega mejne ravni hrupa,  nalagajo predpisi  upravljavcem 
virov hrupa izvedbo ukrepov za zmanjšanje širjenja hrupa v okolje:

• zmanjšanje emisije hrupa na viru, tj. zmanjšanje zvočne moči vira,
• omejevanje širjenja hrupa s funkcionalnimi pregradami,
• zaščita bivalnih prostorov z izboljšano zvočno izolacijo oken, zvočno izolacijo fasadnih ali
• obodnih elementov.

Pri  varovanju  okolja  pred  hrupom  je  bistveno  prostorsko  načrtovanje,  in  sicer  predvsem  pri 
zmanjševanju hrupa cestnega prometa. Ukrepi za zmanjšanje hrupa cestnega prometa obsegajo:

• tehnične ukrepe, npr. uporaba modernejših in tišjih transportnih sredstev,
• uvedbo omejitve hitrosti prometa v mestnem prometu,
• planiranje in regulacija prometne ureditve s preusmeritvami prometa na druge ceste,
• tehnične ukrepe, npr. uporaba poroznega asfalta na cestišču,
• protihrupne bariere (ograje, zelenje...),
• uvedbo krožnega prometa za izognitev hrupu ob ustavljanju in speljevanju avtomobilov na 

semaforiziranih križiščih,
• sanacije objektov z večslojnimi okni in protihrupnimi fasadami ter namestitev protihrupnih 

ograj pri gradnji novih naselij na periferiji,
• prometne zapore v središču mest,
• ureditev kolesarskih poti v mestih,
• posodobitev voznega parka mestnega prometa.

Kjer pa se pojavljajo neskladja med zahtevanimi in dejanskimi razmerami glede obremenitve s 
hrupom in kjer je čezmerna obremenitev okolja večja, mora povzročitelj obremenitve pripraviti in 
izvesti sanacijski program. Na ta način je bilo uspešno saniranih že mnogo virov čezmernega hrupa 
v zadovoljstvo ljudi, ki prebivajo v neposredni okolici virov hrupa.

Delodajalci  so  zakonsko  obvezani  varovati  varnost  in  zdravje  osebja  pred  vsemi  tveganji  na 
delovnem mestu, povezanimi s hrupom. Delodajalci morajo:

• oceniti tveganje – to lahko vključuje izvajanje meritev hrupa, pri čemer je treba upoštevati 
vsa možna tveganja zaradi hrupa (npr. nezgode, kakor tudi okvare sluha);

• na podlagi ocene tveganja izdelati program ukrepov za:
• odpravljanje virov hrupa, kjer je to mogoče;
• nadzor hrupa pri viru;
• zmanjšanje izpostavljenosti  delavcev z organizacijskimi ukrepi in  načrtovanjem delovnih 

mest,  vključno z označitvijo in omejitvijo dostopa do območij  delovnih mest,  kjer bodo 
delavci verjetno izpostavljeni ravnem hrupa, ki presegajo 85 dB(A);

• zagotovitev osebne varovalne opreme delavcem kot zadnja možnost;
• obveščati, usposabljati delavce in se z njimi posvetovati o tveganjih, ukrepih za znižanje 

hrupa pri delu in načinu uporabe varovalne opreme;
• nadzorovati tveganja in revidirati preventivne ukrepe – to lahko vključuje tudi zdravstveni 

nadzor.
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9. KARTOGRAFSKI PRIKAZ REZULTATOV - PRILOGA
Določena območja stopenj varstva pred hrupom, obremenjenost objektov s hrupom in predlagani 
prireditveni  prostori,   v  Mestni  občini  Koper,  so prikazani  v  kartografski  obliki,  v  prilogi  tega 
dokumenta.

Podrobnejša  analiza  potencialnih  prireditvenih  prostorov  in  njihovo  vrednotenje  s  predlaganimi 
ukrepi so kot rezultati predstavljeni že v sklopu dokumenta in se v prilogi ponovno ne pojavljajo.

Sestava priloge: 

Priloga A: Območja stopenj varstva pred hrupom v Mestni občini  Koper (format A0)

Priloga B: Obremenjenost objektov s hrupom (format A0)

Priloga C: Lokacije prireditvenih prostorov (format A1)

Priloga D: Teoretična ocena ravni hrupa ob izvajanju prireditev na izbranih prireditvenih prostorih 
oznake 7, 8 in 9 (format A4)
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• Zakon o graditvi objektov - uradno prečiščeno besedilo /ZGO-1-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 

102/04, 14/05 – popr.),
• Zakon o javnih cestah – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS. 33/06),
• Uredba  o  mejnih  vrednostih  kazalcev  hrupa  v  okolju  (Ur.l.  RS,  št.  105/2005, 

62/2010 – popr.),
• Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/2004),
• Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav,  ki  na shodih in  prireditvah povzročajo 

hrup (Ur. l. RS, št. 118/2005),
• Pravilnik o  prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o 

pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96, 45/02),
• Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02, 

50/05, 49/06),
• Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l. RS, št. 14/99),
• Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 66/04, 54/05).
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