Na podlagi 31. člena Statuta Občine Piran (UL RS št. 5/14 in 35/17) Župan Občine Piran sprejme
naslednji

SKLEP O DOLOČITVI
KRITERIJEV IN MERIL ZA ORGANIZACIJO PRIREDITEV V OBČINI PIRAN

I.)
Ta sklep določa kriterije in merila pri izvajanju postopkov organizacije prireditev, ki jih morajo
upoštevati vsi organizatorji prireditev in pristojne službe, ki sodelujejo pri teh aktivnostih. Ti kriteriji
in merila so:
Najava prireditev in oblikovanje programa prireditev:
1. Vsi organizatorji prireditev morajo najaviti prireditev koordinatorju občinskih prireditev (TZP)
in občinski službi, pristojni za izdajo dovoljenj za javne površine (v kolikor se prireditev izvaja
na javni površini), do decembra tekočega leta za naslednje leto oziroma najkasneje dva
meseca pred predvidenim datumom prireditve. Koledar prireditev se sproti usklajuje.
2. Najavo prireditev morajo podati tudi organizatorji, kot so Avditorij, pristojne službe Občinske
uprave, ZKD, JSKD, ŠIMC, JP Okolje, TZP in drugi organizatorji iz javnega sektorja. Najaviti je
treba tudi prireditve, ki so podprte s strani Urada župana.
3. Pristojna občinska služba, ki izvaja razpis za sofinanciranje prireditev, sporoči koordinatorju in
službi za izdajo dovoljenj za javne površine rezultate javnega razpisa z navedbo organizatorja
in vsebine prireditve ter datum in lokacijo prireditve.
4. V najavi prireditve mora organizator navesti: odgovorno osebo; program prireditve (kraj in
čas trajanja); pričakovano število obiskovalcev; ali program vpliva na izvajanje cestnega
prometa oz. kako drugače vpliva na izvajanje javnih služb in okolico.
5. Koordinator pripravi na podlagi najav in prijav prireditev predlog programa prireditev, ki ga
potrdi Odbor za prireditve, kar je podlaga za izvajanje prireditev.

Pogoji pri izvajanju prireditev:
6. Prireditev z daljšimi zaporami cest se ne podpira. V kolikor se zaradi izjemnega promocijskega
učinka na destinacijo posamično prireditev podpre, mora organizator pravočasno dostaviti
elaborat o predvideni trasi in zapori ceste s prikazom potrebnih ukrepov. Odločitev o tem, ali
je prireditev izjemnega pomena, sprejme župan na predlog Odbora za prireditve.

7. Prireditve se izvajajo praviloma v namenskih objektih in površinah ter na trgih in drugih
urbanih površinah, ki prireditev omogočajo glede na namen te površine in predvideno število
obiskovalcev.
8. Prireditve se praviloma izvajajo lahko najkasneje do 24. ure oziroma v poletnem času
najkasneje do 1. Ure, in pri tem morajo organizatorji upoštevati predpise, ki določajo ravni
hrupa.
9. Organizatorji prireditve morajo, glede na vsebino prireditve, prireditev prijaviti (UE Piran) in
zanjo pridobiti vsa potrebna dovoljenja (Občina Piran: dovoljenje za uporabo javne površine,
dovoljenje za prekomerno obremenitev s hrupom) skladno z veljavnimi predpisi. Vlogo za te
namene morajo podati najmanj 30 dni pred dogodkom – prireditvijo.
10. Organizatorji prireditev morajo v svojem programu opredeliti in zagotoviti: varnost
udeležencev prireditve, opremo za zbiranje odpadkov na prireditvenem prostoru, čiščenje
prizorišča po zaključku prireditve in vzpostaviti površino v prvotno stanje idr.

II.)
Ta sklep velja z dnem objave na občinski spletni strani in spletni strani TZP.
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