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POVZETEK  

Diplomsko delo prikazuje pravne vidike organizacije javnih prireditev. Opisani so koraki, ki 
jih mora vsak organizator prireditve poznati in upoštevati, če želi organizirati prireditev 
skladno z zakonom. Slednje zahteva tudi pridobivanje določenih dovoljenj, kar je v nalogi 
podrobneje analizirano. V ponazoritev je na koncu naloge opisan izbrani primer organizacije 
javne prireditve v praksi.  

Ključne besede: javna prireditev, Zakon o javnih zbiranjih, pravni vidiki, organizacija 
prireditve, dovoljenja. 

SUMMARY  

The thesis illustrates the legal aspects of the organization of public events. It describes all the 
steps that organizers should know and consider if they wish to organize an event in 
compliance with the law. The legal compliance requires that the organizers have to obtain 
various permits that are presented thoroughly in the course of the thesis. For the purpose of a 
clear illustration, at the end of the thesis we presented a case study of the process of 
organizing a public event.  

Key words: Public events, Public Gatherings Act, legal aspects, organization of events, 
permits. 

UDK: 394.49(043.2)  
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1 UVOD 

Javne prireditve se odvijajo vsakodnevno in so sestavni del našega življenja. Vsak se slej ko 
prej sreča z njimi. To so športne prireditve, ki so lahko tekmovalne ali rekreacijske, kulturne 
prireditve, kot so razstave, srečanja, prireditve ob pomembnih nacionalnih praznikih, zabavne 
prireditve - koncerti, sejmi, pustne prireditve in prireditve, ki so namenjene dobrodelnosti – 
razni koncerti, sejmi, predstave ipd. 

Prireditve so za ljudi zanimive, saj nudijo zabavo, sprostitev, nova znanja in spretnosti, prav 
tako nudijo ljudem možnost po dokazovanju svojih sposobnosti. Prireditve so način druženja 
in zbiranja v večjih skupinah. S tem se uresničuje tudi pravica svobode do združevanja, ki je 
zapisana v 42. členu Ustave Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 
68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148 in 47/13 – UZ90,97,99) in ki zagotavlja pravico 
posameznika do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. 

Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ, Uradni list RS, št. 64/11) v 4. členu opredeli javno prireditev 
kot vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, 
izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod 
določenimi pogoji dovoljena vsakemu. Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2008, 
2252) prireditev opredeljuje kot javni dogodek, zlasti kulturni, športni, zabavni; lahko je 
dobrodelna, družabna, kulturna, pevska, športna, knjižni sejem ali prireditev z drugačnim 
namenom; je ustrezno oblikovana, narejena za nek namen. Vihar (1987, 7) je v svoji knjigi 
napisal: »Javne prireditve so športne in druge igre, predstave, razstave, veselice in druga 
zbiranja občanov zaradi razvijanja telesnovzgojne, kulturne, znanstvene, tehnične, zabavne ali 
druge aktivnosti, tako da je pristop k prireditvi dovoljen vsakemu.« 

Vse tri opredelitve javne prireditve so podobne in se dopolnjujejo, ter izhajajo iz temeljne 
pravice – svobode do združevanja. Prireditev je javni dogodek, ki je organiziran za določeni 
namen. Lahko je dobrodelni, športni, kulturni, lahko je brezplačen ali plačljiv. Z organizacijo 
prireditve ima organizator različne namene, to so lahko politični, gospodarski, turistični, 
kulturni, prostovoljsko-urbanistični ali drugi (Šugman 1995, 20). Organizacija javne 
prireditve ima posredne in neposredne vplive na druga področja. Dobre in znane prireditve 
pritegnejo veliko turistov in pozitivno vplivajo na ekonomsko okolje, v katerem se prireditev 
odvija. V kolikor je dogodek velik in pritegne širšo množico, je smiselno poleg glavnega 
dogodka prireditve vpeljati tudi razne stranske dejavnosti, ki so tako ali drugače povezane s 
samim dogodkom, kot na primer kulturno izobraževanje, zdravstveno osveščenost, varnost na 
cesti ipd. 

V tuji literaturi najdemo pojem »event« za prireditev oziroma »public event« za javno 
prireditev. Spletna stran uslegal.com (2016), slovar ameriških pravnih definicij in pojmov, 
javno prireditev obrazloži kot katerikoli dogodek odprt za širšo javnost, kot so: razstave, 
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sejmi, festivali, zabave, dobrodelne prireditve, in prireditve namenjene za prosti čas. Dogodki, 
ki so lahko enkratni ali periodični, brezplačni ali plačljivi, kulturni, dobrodelni in se izvajajo z 
namenom zbiranja denarja, podpore, za zabavo, ozaveščanje … se označujejo kot javna 
prireditev. 

Pri prebiranju različne literature na temo organizacije prireditev naletimo na različne 
klasifikacije takih dogodkov. Določeni avtorji prireditve delijo v tri kategorije, drugi pa v kar 
do dvanajst kategorij. Najpomembneje je, da zna posameznik izluščiti bistvene značilnosti za 
določeno prireditev. S pomočjo razvrstitve prireditve, organizator lažje določi glavni cilj in 
namen javne prireditve. Če organizator ve kakšno prireditve organizira, se lažje znajde med 
vsemi zakoni in podzakonskimi akti, ki opredeljujejo dovoljenja za točno določeno prireditev 
ali dejavnost na prireditvi.  

Organizacija javne prireditve je zahtevna in kompleksna naloga, ki narekuje sestavo različnih 
obrazcev in zahtev ter poznavanje zakonov in uredb, ki jih je potrebno upoštevati. 

Pred začetkom organizacije prireditve morajo organizatorji določiti njene cilje. Teh ciljev se 
morajo držati in stremeti k njihovi uresničitvi. Glavni ali strateški cilj narekuje strategijo, ki 
popelje dogodek od priprave in izvedbe do predvidenega konca oz. zaključka. Cilj, ki ga mora 
zastaviti organizator sebi in celotnemu timu je pomemben, saj določa, kaj želimo s prireditvijo 
doseči in kaj je njen namen. Prav tako je pomembno, da se cilji udeležencev prireditve 
skladajo s cilji prireditve in organizatorja. V nasprotnem primeru prireditev ne zadovolji 
pričakovanj udeležencev (Šugman 1995). 

Ali je bil dogodek učinkovit in uspešen, je odvisno od tega, ali smo z njim dosegli zastavljene 
cilje. 

Javna prireditev je projekt, kjer imamo določeno časovno omejitev, določena sredstva ter cilj, 
ki ga želimo doseči. Lahko je enkratna ali pa periodična. Ko je to določeno, se začne celoten 
proces organizacije prireditve. V posameznih fazah so pomembni vmesni cilji, ki jih 
postopoma dosegamo za izpolnitev glavnega cilja. Posamezne aktivnosti je potrebno planirati, 
organizirati, voditi in nadzirati z določenimi znanji in veščinami. Pri tem mora organizator 
upoštevati zakonodajo, obrazce, ki so potrebni za določeno prireditev, ter dovoljenja, brez 
katerih prireditev ni moč organizirati.  

V diplomskem delu izpostavljamo pravne vidike poteka organizacije javne prireditve. Skozi 
analizo relevantnih pravnih aktov smo ugotovili, katere omejitve so pri organizaciji prireditve 
organizatorjem predpisane, kaj vse morajo pri organizaciji prireditve upoštevati s pravnega 
vidika, kje najdejo potrebne informacije, katere dokumente oziroma obrazce morajo izpolniti 
in kaj morajo zagotoviti, da bo prireditev sploh omogočena. 
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1.1 Namen in cilji diplomskega dela 

Za organizacijo javne prireditve je najpomembnejši Zakon o javnih zbiranjih - ZJZ, ki je 
temelj in glavno izhodišče za organizacijo vsake prireditve. Poleg ZJZ to področje urejajo še 
drugi podzakonski predpisi – uredbe in pravilniki, ki vsebujejo različne obrazce. Zato se v 
praksi dogaja, da se posameznik pri organizaciji določene prireditve težko znajde.  

Namen naloge je preučiti pravne vidike organizacije javne prireditve. V tem okviru smo 
preučili povezavo med pravnimi vidiki in managementom organizacij. Preučili smo tudi 
razlike med organizacijo različnih javnih prireditev. V nalogi želimo podati priporočila, ki 
lahko pomagajo organizatorju prireditve ter zakonodajalcu pri odpravljanju ovir in olajšajo 
organizacijo prireditve z vidika izpolnjevanja zakonskih zavez. Teoretični del je nadgrajen s 
prikazom izbranega primera. 

Cilji naloge so opredeliti javne prireditve, analizirati zakone in podzakonske akte, opisati 
postopek pridobivanja dovoljenj za organizacijo prireditve, ugotoviti, kje prihaja do ovir, ki 
otežujejo organizacijo javne prireditve, ter organizatorjem javne prireditve in morda tudi 
zakonodajalcu podati priporočila za lažjo izvedbo. Prav tako je cilj predstaviti primer 
organizacije ene prireditve v praksi. 

1.2 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Za diplomsko nalogo smo si pomagali z različnimi metodami, saj je tema, ki smo jo 
analizirali, obširna in urejena z različnimi zakoni. Z metodo analize smo preučili pravne vire, 
ki so relevantni za temo naloge, in razčlenili literaturo, ki se nanaša na teoretični del 
organizacije prireditve. Z deskriptivnim pristopom smo opisali potek organizacije javne 
prireditve. Z metodo sinteze smo združili spoznanja v novo celoto ter sestavili logično in 
razumljivo besedilo, ki prikazuje potek organizacije prireditve s pravnega vidika. Iskali smo 
podatke, ki so bistveni za diplomsko nalogo in za organizatorja prireditve. Primerjali smo 
različne prireditve in potrebna dovoljenja zanje. Z metodo kompilacije smo povzeli definicije 
in besede različnih avtorjev. Teoretične ugotovitve smo podkrepili s predstavitvijo primera iz 
prakse. 

S pomočjo strukturiranega intervjuja smo z organizatorko izbrane prireditve pridobili opis 
postopka organizacije javne prireditve. Uporabili smo pol strukturirani intervju, saj se pri 
takem intervju uporablja vrsta odprtih vprašanj. Takšna vrsta vprašanj dopušča večjo možnost 
razprave in potek pogovora ni točno določen. Lahko se spreminja glede na odgovore 
intervjuvanca. V naprej pripravljena vprašanja nudijo oporo pogovoru (Mathers, Foks in 
Hunn 1998). Za tak intervju smo se odločili, ker smo želeli dobiti čimbolj pristno sliko 
priprave na prireditev in nismo želeli omejevati pridobivanja informacij.  
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1.3 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Omejitve, ki so možne pri pisanju diplomskega dela vidimo v tem, da naloga temelji na 
pravnih virih, kjer je literature, ki zajema pravne vidike organizacije javne prireditve, malo, 
zato bo celoti pravni del povzet po zakonih, uredbah in podzakonskih aktih.  
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2 VRSTE PRIREDITVE 

Zaradi lažjega razumevanja je potrebno v začetku naloge opredeliti javno prireditev in opisati 
njene značilnosti. Poznamo več vrst prireditev: športne, kulturne, dobrodelne, enkratne, 
ponavljajoče se, majhne velike, idr. Zato mora znati organizator določiti, katero vrsto 
prireditve organizira, in na katere pravne akte se bo moral opreti. To je pomembno za pravno 
urejanje prireditve. V tem poglavju bomo opisali vrste prireditev ter na kratko predstavili 
njene vplive. 

Prireditve lahko opredelimo in razdelimo na različne načine in s pomočjo različnih kriterijev. 
Z razvrstitvijo prireditve si olajšamo oblikovanje ciljev in si pomagamo pri pripravi prireditve 
in njeni dokumentaciji. Lažje oblikujemo namen prireditve in se tega držimo. 

Ferrari (2002) navede nekatere kriterije, s katerimi lahko opredelimo prireditev. Kriteriji, ki 
nam lahko pomagajo pri opredelitvi so: 
• Pogostost prireditve - kako pogosto se prireditev odvija. Prireditev je lahko enkraten ali 

ponavljajoči se dogodek. 
• Trajanje prireditve - prireditev lahko traja od enega dneva do več mesecev. 
• Privlačnost prireditve - privlačnost prireditve temelji na tem, ali je prireditev lokalna, 

regionalna, nacionalna, internacionalna ali celo svetovna. 
• Število obiskovalcev prireditve - od privlačnosti prireditve je odvisna obiskanost 

prireditve (število obiskovalcev).  
• Tip dostopa do prireditev - ali je vstop na prireditev prost ali proti plačilu ali pa so 

plačljivi zgolj deli prireditve. 
• Medijska pozornost za prireditev - medijska pozornost je odvisna od velikosti in 

pomembnosti dogodka. Večji in pomembnejši kot je dogodek, bolj je medijsko privlačen.  
• Ciljne skupine prireditve - ciljne skupine so lahko mladi, starejši, družine ali pa je 

dogodek osredotočen na poslovni turizem, kulturni turizem ipd.. Dogodek lahko privabi 
domačine ali turiste, lahko je organiziran za strokovnjake ali ljubitelje.  

• Prostor prireditve - prireditev se lahko odvija v enem samem prostoru ali pa je 
organizirana v več prostorih, ki so lahko povezani ali ločeni med sabo, ali pa se celo 
odvijajo na oddaljenih lokacijah. 

• Sedež prireditve - sedež prireditve je lahko en sam ali pa je sedežev prireditve več. 
• Dodatna ponudba prireditve - poleg same prireditve je pomembna tudi dodatna ponudba, 

ki jo nudi organizator. To so lahko dodatne informacije, organizirane nočitve, prevoz, 
dobrodošlica, prehrana, varovanje, zdravstvena oskrba, razvedrilni program, varstvo 
otrok. 

• Primarni namen prireditve - ta namen organizacije prireditve se razlikuje glede na tip 
prireditve. Namen je lahko povečanje turizma, dobrodelnost, zabava, marketing, 
izboljšanje ugleda skupnosti, občine, podjetja … 
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• Financiranje prireditve - javna prireditev se lahko financira iz javnih sredstev, iz 
sponzorstva, od prodaje vstopnic ali drugače. 

Bowdin idr. (2006) prireditve razvrstijo po treh kriterijih, s katerimi ločimo in definiramo 
javno prireditev. Ti kriteriji so velikost, oblika in vsebina ter namen prireditve. 

2.1 Prireditve glede na velikost 

Prireditve so najpogosteje opredeljene glede na velikost. Velikost prireditve je odvisna od 
investicije, oglaševanja, privlačnosti dogodka in števila udeležencev. 

Različni avtorji uporabljajo različna poimenovanja kategorij za razvrščanje prireditev po 
velikosti. Sikošek (2010) predstavi tri take kategorije: (naj)manjše prireditve, večje prireditve 
in velike prireditve. Tuji avtorji, kot so Getz, Bowdin in drugi, kategorije razčlenijo nekoliko 
drugače, in sicer na manjše/lokalne prireditve, srednje (ang. major) prireditve in velike (ang. 
Mega) prireditve. Pri razvrščanju pogosto zasledimo tudi pojem »hallmark events«, ki jih 
lahko uvrstimo med srednje in velike prireditve. Več o tem v nadaljevanju.  

Bowdin idr. (2006, 15-18) pri razvrščanju po velikosti ločijo različne skupine: 
• Manjše/lokalne prireditve (»Local or community events«) - so majhne prireditve, ki so v 

večini namenjene lokalnemu prebivalstvu. Občasno so obiskovalci tudi turisti, ki se ravno 
v obdobju prireditve zadržujejo v kraju, kjer se dogodek odvija, in niso prišli le zaradi 
tega. Prireditve te velikosti se odvijajo v okviru lokalnih skupnosti in so pomembne 
zaradi njihove socialne, zabavne in razvedrilne vrednosti. Na takih prireditvah se ustvari 
občutek pripadnosti skupnosti. Prireditve so lahko tradicionalne ali enkratne, ki se lahko z 
leti in večanjem prepoznavnosti ter širjenjem ponudbe razvijejo v srednje ali »Hallmark« 
prireditve. 

• Srednje prireditve (»Major events«), vzbujajo veliko medijsko zanimanje. Take prireditve 
privabijo veliko število obiskovalcev, ki so se v večji meri na pot odpravili prav zaradi 
obiska prireditve. Za te dogodke je značilna predvsem ekonomska in gospodarska korist. 
Ti dogodki so v večini primerov mednarodni dogodki. Da je športni dogodek obravnavan 
kot »Major event«, morajo biti izpolnjeni trije elementi: pomembno je, da vključuje 
tekmovalnost, preko medijev mora pritegniti javni interes in predstavljati pomemben 
športni dogodek na mednarodni ravni. 

• »Hallmark events« so prireditve, ki so organizirane v duhu in etiki skupnosti, mesta ali 
regije. Pod tem imenom je mesto, v katerem se dogodek odvija, postalo prepoznavno v 
svetu in postane privlačna turistična destinacija skozi celo leto in ne zgolj v času 
prireditve. Primera Hellmark eventa sta karneval v Rio de Janeiru in Oktoberfest v 
Munchenu. V slovenščino bi tako prireditev lahko prevedli kot večjo prireditev.  
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• Največje prireditve (»Mega events«), ki vplivajo na celotno gospodarstvo, odmevajo v 
svetovnih medijih in se odvijajo na evropski ali svetovni ravni. V to kategorijo spadajo 
olimpijske igre in svetovna prvenska. 

2.2 Prireditve glede na obliko in vsebino 

Drugi način razvrščanja javnih prireditev je glede na obliko in vsebino prireditve. Različni 
avtorji, tako slovenski kot tuji, razvrščajo obliko in vsebino prireditve različno. Prireditve so 
lahko državne, politične, lahko gre za razstave, sejme, konference, simpozije, festivale, lahko 
temeljijo na verskih prepričanjih, ali pa so športne, družabne in turistične (Sikošek 2010). 

Bowdin idr (2006, 18) razdelijo prireditve na kulturne prireditve, športne prireditve in 
poslovne prireditve. 

Getz (2007, 30 – 43) delitev javnih prireditev glede na obliko in vsebino razdeli nekoliko bolj 
natančno, in sicer na: 
• Kulturne prireditve – to so posebne svečane prireditve, ki se zaradi kulturnih vrednot 

razlikujejo od zabavnih prireditev. Kulturne prireditve povezujemo z besedami: v čast in 
v spomin. 

• Festivali – Getz festivale opredeli kot tematska javna praznovanja. Festival je družbeni 
pojav, ki je prisoten v skoraj vseh družbenih kulturah in se razvija skupaj s kulturo. 

• Karneval – je praznovanje, povezano s slavjem, kostumi, paradami in rajanji ter 
predstavlja praznovanje pusta. Ljudje se udeležijo karnevala zaradi zabave in iger. Takrat 
se oblačijo v kostume in izražajo z igranjem vlog. 

• Parade in sprevodi – parade so organizirane procesije ljudi. Najbolj zanimivi so 
premikajoči se spektakli, ki so razvedrilni in praznični. Parade se odvijajo na mestnih 
ulicah in njihov namen je druženje, veselje, sproščenost in zabava. 

• Verske prireditve – festivali in druga praznovanja pogosto vključujejo verske obrede. 
Verske prireditve ponazarjajo svečane obrede in rituale ter v posameznih religijah veljajo 
za sveto. 

• Politične in državne prireditve – to so vsi dogodki, ki jih organizirajo vlada ali politične 
stranke. Na teh prireditvah imajo zelo pomembno vlogo mediji, saj ravno oni prenesejo 
ljudem sporočilo vlade in političnih strank. Varovanje takšnih dogodkov je zelo naporno 
in zahtevno. 

• Umetnost in zabava – v to kategorijo lahko uvrstimo skoraj vse dogodke, saj je vsaj en 
del dogodka »zabavno« obarvan, čeprav je osnovni namen dogodka lahko drugačen. 

• Literatura – Literatura je sestavljena iz tiskane besede, knjige, revije, dnevniki (blogi). 
Festivali in drugi dogodki, ki so namenjeni predstavitvi avtorskih besedil in drugih del so 
zelo pogosti. Pri literarno obarvanih prireditvah se pogosto dogaja, da avtorji pred 
množico na glas prebirajo svoja dela. 
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• Poslovne in tržne prireditve – osnovni namen tovrstnih prireditev je promocija, trženje in 
neposredno sodelovanje ter vključevanje na področju trgovine. Pomembno je, da se 
ponudniki v določeni panogi predstavijo in poiščejo poslovne povezave. 

• Srečanja (konference) in konvencije – ljudje se srečujejo iz različnih razlogov. Srečanja 
ali konference se organizirajo z namenom pogovora, delitve znanja in razprave. 
Organizirajo se v manjših skupinah, kjer so možne diskusija in interakcije. Za konvencije 
je značilno veliko število udeležencev, kjer ni primarni cilj interakcija, ampak 
združevanje, in to predvsem političnih strank, klubov, verskih skupin in ljudi s podobnimi 
interesi. 

• Izobraževalne in znanstvene prireditve – so prireditve s poudarkom na ustvarjanju in 
izmenjavi znanj. Glavni del teh prireditev so akademski in strokovni simpoziji ter 
konference o določenih temah, poleg pa potekajo še številna manjša srečanja. 
Izobraževanje s pomočjo sodelovanja in demonstrativnega usposabljanja je pomembni 
sestavni del takega dogodka. 

• Športne prireditve –dejanske igre ali srečanja, ki vključujejo športne aktivnosti.  
• Rekreativne prireditve – takšne prireditve večinoma organizirajo neprofitne organizacije. 

Gre za netekmovalne dogodke, kjer je v ospredju promocija športa in zdravega načina 
življenja. 

2.3 Prireditve glede na namen 

Ena od nalog organizatorja prireditve je opredelitev namena prireditve. Namen prireditve je 
lahko zelo obširen in predvsem tesno povezan z obliko in vsebino prireditve. Kadar 
organizator določi namen prireditve, je potrebno temu namenu slediti skozi celotno pripravo 
dogodka. Vsi, ki sodelujejo pri pripravi prireditve, se morajo zavedati njenega namena. Dobra 
prireditev je tista, kjer se obiskovalci poistovetijo in začutijo namen prireditve. 

Novak idr. (2009) so pripravili klasifikacijo prireditev in vsaki vrsti dogodka pripisali namen: 
• »Dogodki izobraževalne narave (konference, kongresi, seminarji) – izmenjava informacij, 

novosti, izkušenj posamezne stroke in druženje ljudi, ustvarjanje dobička na trgu; 
• Komercialni dogodki (sejmi, promocijska prodaja, predstavitev produktov) – promocija 

oziroma pospeševanje prodaje; 
• Korporativni dogodki, novinarske konference, praznovanja, dogodki za utrjevanje ugleda 

in javne podobe, dogodki za izboljšanje lojalnosti deležnikov – namen je odvisen od 
posameznega dogodka, če gre za skupščino, je namen administrativni, če gre za 
novinarsko konferenco, je namen nekaj sporočiti širši javnosti prek medijev, če gre za 
praznovanje oziroma dogodke za gradnjo javne podobe ali lojalnosti, je namen izgradnja 
in ohranjanje odnosov ter zaupanja; 

• Politični dogodki (shodi, kongresi, konvencije, shodi političnih strank in predvolilne 
kampanje, volitve) – promocija političnih idej ali udejanjanje državljanskih pravic; 
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• Kulturni dogodki (razstave, koncerti, predstave, festivali, turistične prireditve in tematski 
dogodki) – zadovoljevanje duhovne, kulturne in izobraževalnih potreb obiskovalcev, tudi 
dobiček; 

• Športni dogodki (tekmovanje, s športom povezane otvoritve, podelitve ali sklepni deli) – 
zabava in/ali posel; 

• Dobrodelni dogodki – družbena korist.«  

2.4 Vpliv prireditve 

Prireditev ima tako pozitivne kot negativne učinke. Vodja prireditve ima nalogo 
prepoznavanja in napovedovanja učinkov. Pomembno je doseči ravnotežje pozitivnih in 
negativnih učinkov ter zadostiti potrebe vseh udeležencev in poskrbeti, da je končni učinek 
prireditve pozitiven. Za doseganje tega mora vodja prireditve maksimalno povečati 
predvidene pozitivne in omejiti predvidene negativne učinke. Velik poudarek je na finančnih 
učinkih prireditve, ker so prav ti pomembni za doseganje proračunskih ciljev in predvsem ker 
jih je najlažje izmeriti in ovrednotiti. Pozitivne in negativne učinke prireditev je moč občutiti 
na različnih področjih, in sicer na socialnih in kulturnih, okolijskih, političnih ter turističnih in 
ekonomskih (Bowdin idr. 2006, 37). 

Pozitivni in negativni učinki javne prireditve nastanejo skupaj z odvijanjem prireditve. 
Pozitivni učinki na socialnem in kulturnem področju so predvsem delitev izkušenj, oživljanje 
tradicije, povečanje sodelovanja, ustvarjanje novih idej ter širjenje kulturnih prispevkov, 
medtem ko so negativni učinki predvsem uporaba prepovedanih substanc, neprimerno 
obnašanje, negativna podoba skupnosti in izguba urejenih površin (Bowdin idr. 2006, 38). 

Negativni učinki na fizično okolje so okoljska škoda: uničevanje kulturne dediščine, 
onesnaževanje, hrup in prometni zastoji, pozitivni pa predstavitev okolja, urbanistično 
preoblikovanje in prenova ter izboljšanje transporta in komunikacije (Bowdin idr. 2006, 38). 

Prireditve imajo vpliv tudi na politično področje, pozitivni učinki se vidijo v mednarodnem 
ugledu in promociji investicij, medem ko so negativni lahko neustrezna razdelitev sredstev ter 
izguba lastništva in nadzora nad skupnostjo. Prireditve imajo določen vpliv tudi na turistično 
in ekonomsko področje (Bowdin idr. 2006, 38).  

Pozitivne učinke na turističnem in ekonomskem področju lahko vidimo v promociji 
destinacije in povečanju turističnega obiska, povečanju davčnih prihodkov, poveča se 
možnost poslovnih priložnosti in nastajajo nova delovna mesta. S pozitivnimi pridejo tudi 
negativni učinki, ki so odpor skupnosti do turistov, izguba pristnosti okolja in kulture, 
oškodovanje ugleda in napihovanje cen (Bowdin idr. 2006, 38). 
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3 ZAKONSKE ZAHTEVE 

Načrtovanje prireditev je pomembna dejavnost, ki jo je potrebno izvesti za vse prireditve, tudi 
za najmanjše. Vodja dogodka mora sestaviti strukturiran in logičen sistem načrtovanja in 
upravljanja dogodka ter z vizijo doseči uspešen in prijeten dogodek. 

Načrtovanje prireditve se prične že z raziskavo in zasnovo, s katero se pridobi vsebino 
prireditve in osnovne sestavine. Potrebno je prepoznati, kaj vse je potrebno za prireditev, 
njeno pripravo ter za koordinacijo izvedbe prireditve. Elaborat je dokument za nadzor, 
načrtovanje in izvedbo dogodka. V elaboratu so določena opravila, odgovorne osebe in roki, 
do kdaj morajo biti opravila izpolnjena. Vsebina elaborata je odvisna od prireditve, lahko pa 
zajema naslednje elemente: osnovne informacije o prireditvi (datum in osnovni program), 
seznam ljudi v odboru in njihovi kontakti, postopki za zagotavljanje kakovosti, seznam dejanj 
in roki za izvedbo, načrti za izvedbo prireditve po sklopih, seznam nastopajočih, seznam 
podizvajalcev, tloris prizorišča in scenarij prireditve (Novak idr. 2009, 199). 

Vsaka prireditev mora biti organizirana po zakonskih zahtevah. S tem se organizatorji 
izognejo različnim nevšečnostim in morebitnim problemom, ki lahko privedejo tudi do velike 
finančne izgube. 

Prvi pravni vir, ki omogoča javne prireditve, je URS. Ustava daje pravico do mirnega zbiranja 
in javnega zborovanja, pri čemer ima vsak pravico, da se svobodno združuje z drugimi in 
izraža svoje mnenje (42. člen). Ustava zagotavlja tudi svobodo izražanja (39. člen), svobodo 
vesti (41. člen) in svobodo gibanja (32. člen). 

Zakon, s katerim se ureja način uresničevanja ustavne pravice do mirnega zbiranja in javnih 
zborovanj na javnih shodih in prireditvah, je ZJZ. Ta zakon je podlaga za organizacijo javne 
prireditve.  

V 2. členu ZJZ je zapisano, da ima vsak pravico organizirati javne shode in javne prireditve in 
se jih udeležiti. Preprečevanje udeležbe, razen v primerih, ki jih navaja Zakon o javnih 
zbiranjih, je nedopustno.  

ZJZ vsebuje pravila o prijavi in pridobivanju dovoljenja, o organiziranju prireditev, o 
zagotavljanju reda na prireditvi in o prisojnosti policije na prireditvi.  

Vsaka prireditev mora biti organizirana tako, da ne ogroža življenja in zdravja udeležencev ali 
premoženja, da je poskrbljeno za red in mir in da ni ogrožen javni promet ter da je 
poskrbljeno za varstvo okolja.  

Pred izvedbo javne prireditve mora organizator poskrbeti za prijavo ali dovoljenje za javno 
prireditev. Poskrbeti mora za red z zadostnim številom rediteljev ali varnostnikov, v kolikor je 
prireditev tvegana, mora biti v skrb za varnost vključena tudi policija. Za vsako prireditev je 
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potrebno poskrbeti tudi za varnost in zdravje udeležencev javne prireditve. Službe, ki 
zagotavljajo varnost in zdravje, so gasilci in reševalci, zato mora organizator poskrbeti za 
njihovo prisotnost na prireditvi, če je le-ta potrebna. Za prireditve, ki se odvijajo na cesti, 
mora organizator pridobiti dovoljenje za delno ali popolno zaporo cest. Če prireditev 
vključuje uporabo zvočnih naprav, je organizator dolžan pridobiti dovoljenje za začasno 
čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Ko je na prireditvi predvajana glasba, mora 
organizator pridobiti dovoljenje Združenja skladateljev in avtorjev za zaščito glasbene 
avtorske pravice Slovenije ter plačati avtorski honorar za predvajano glasbo. V nadaljevanju 
bodo vse zahteve, ki jih mora organizator upoštevati, dovoljenja, ki jih mora pridobiti, ter 
pogoji za pridobivanje dovoljenj opisani natančneje.  

Za organizatorje javne prireditve je poleg ZJZ pomemben tudi Pravilnik za izvajanje zakona o 
javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 117/02, 6/06, 48/10 in 85/12). Za organizacijo specifične 
prireditve pa je treba upoštevati tudi druge predpise, predvsem tiste za pridobivanje 
posameznih dovoljenj. Več o posameznih predpisih in pridobivanju dovoljenj bo v 
nadaljevanju.  

3.1 Prijava in dovoljenja za javne prireditve 

Organizator, ki organizira prireditev, mora preveriti, ali je potrebno prireditev prijaviti, ali 
potrebuje za izvedbo prireditve dovoljenje in katero dovoljenje potrebuje za nemoteno 
izvajanje prireditve.  

3.1.1 Prijava 

V kolikor mora biti javna prireditev prijavljena, 7. in 11. člen ZJZ določata, da mora to 
prijavitelj storiti najmanj pet dni pred dnevom prireditve na pristojni policijski postaji na 
območju katere se organizira prireditev. 

Postopek same prijave podrobneje ureja Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih. 
Prijavo je možno oddati osebno ali po pošti, in sicer v dveh izvodih. Prejem prijave potrdi 
pristojna policijska postaja. Priloge k prijavi, s katerimi organizator podrobneje opiše 
prireditveni prostor, datume in termine, program ter način varovanja prireditve, se priložijo in 
overijo z žigom pristojne policijske postaje (4., 5., 6. in 7. člen Pravilnika za izvajanje zakona 
o javnih prireditvah). 

Določene prireditve ne potrebujejo prijave. Po 12. členu ZJZ so to prireditve, ki jih 
organizirajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki ali posamezniki kot svojo redno 
dejavnost v svojih poslovnih prostorih; prireditve organizirane s strani državnih organov, 
lokalne skupnosti, politične stranke, sindikatov, verske skupnosti, društev ter drugih 
organizacij v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, določene s predpisom, statusom ali 
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pravili, v svojih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti in prireditve, ki jih 
organizirajo študentje, dijaki, učenci, v mejah hišnega reda v šolskih prostorih. Čeprav prijava 
ni potrebna, je vseeno treba zagotoviti vse ukrepe za vzdrževanje reda na prireditvi.  

3.1.2 Dovoljenje 

Za vse dogodke, kjer so predpisana dovoljenja, je potrebno vlogo za pridobivanje dovoljenj v 
sklopu javne prireditve oddati najkasneje deset dni pred dnevom prireditve na pristojno 
upravno enoto, na območju katere se organizira prireditev – pristojni organ. V kolikor se želi 
oddati prijavo za prireditev, ki potrebuje dovoljenje, pristojna policijska postaja le-te ne 
sprejme, ampak napoti organizatorja k pristojnemu organu (8. in 13. člen ZJZ; 9. člen 
Pravilnika za izvajanje zakona o javnih zbiranjih). 

Prireditve, ki vedno potrebujejo dovoljenje, so (13. člen ZJZ): 
• Prireditve na javnih cestah, če predstavljajo izredno uporabo cest. 
• Mednarodne športne prireditve in članska tekmovanja v kolektivnih športih, če na njih 

sodeluje vsaj en klub prve državne lige. 
• Prireditve, na katerih se uporablja odprti ogenj oziroma predmeti ali naprave, zaradi 

katerih je lahko groženo življenje ljudi in premoženje. 
• Prireditve, za katere se pričakuje več kot 3000 udeležencev. 

14. člen ZJZ določa, da je v obrazec za prijavo in prošnjo za dovoljenje javne prireditve 
potrebno navesti: 
• Podatke o organizatorju prireditve: osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če 

mu EMŠO ni določen, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma 
firmo, sedež, matično številko in osebno ime zastopnice oziroma zastopnika.  

• Kraj, čas in trajanje prireditve, program prireditve in predvideno število udeležencev, če 
je za prireditveni prostor določena zgornja meja zmogljivosti, pa tudi podatek o največji 
dovoljeni zmogljivosti prireditvenega prostora po predpisih, ki urejajo graditev objekta 
ter varstvo pred požarom. 

• Osebne podatke vodje ter vodje rediteljev, če rediteljsko službo opravlja subjekt, ki se 
ukvarja z dejavnostjo varovanja ljudi in premoženja. 

• Osebne podatke pooblaščenke oziroma pooblaščenca organizatorja za vročitve na sedežu 
pristojnega organa ter način obveščanja. 

• Način varovanja prireditve z navedbo števila rediteljev ter ukrepov za zagotavljanje reda, 
varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, da ne bo 
ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.  

K prošnji za dovoljenje organizacije javne prireditve je potrebno priložiti tudi soglasje 
lastnice ali lastnika oziroma upravljavke/ca zemljišča ali prostora, na katerem se organizira 
prireditev, in dokazilo, da je o prireditvi pisno obveščena lokalna skupnost. V kolikor se na 
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prireditvi z zvočniki ali drugimi napravami povzroča hrup, je potrebno priložiti tudi 
dovoljenje organa pristojnega za izdajo tega dokumenta. Potrebno je priložiti tudi dokazilo o 
tehnični brezhibnosti naprave oziroma o varni uporabi predmetov, če se uporablja naprave, ki 
lahko ogrožajo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje. Če je potrebno preusmeriti, 
prepovedati ali omejiti javni promet, je prav tako potrebno priložiti dovoljenje, ki ga izda 
pristojni organ (14. člen ZJZ). 

V 16. členu ZJZ je določeno, da pristojni organ izda dovoljenje za prireditev, če je organizator 
v postopku izkazal, da je predvidel zadostne ukrepe za zagotavljanje reda, varnosti življenja in 
zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja ter da prireditev ne bo ogrožala 
javnega prometa in predstavljala nedopustne obremenitve okolja. Pristojni organ ima pravico 
organizatorju naložiti dodatne ukrepe za večjo varnost ljudi in premoženja ter za vzdrževanje 
reda. O izdaji dovoljenja pristojni organ nemudoma obvesti pristojno policijsko postajo.  

Ustna obravnava za javno prireditev je določena v 16.b členu ZJZ. Pristojni organ lahko 
razpiše ustno obravnavo, če želi ugotoviti dejansko stanje in razjasniti bistvene okoliščine 
javne prireditve. Ustna obravnava mora biti razpisana tudi v primeru, če se javna prireditve 
organizira pred objekti, ki se varujejo po posebnih predpisih. Na ustno obravnavo se poleg 
organizatorja prireditve in predstavnika policije lahko povabi tudi izvedence in strokovnjake, 
na primer vodjo rediteljev, predstavnika varnostne službe, izvajalca ognjemeta in podobno. 
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) določa, da je ustna obravnava javna 
(155. člen). 

3.2 Zagotavljanje reda na javni prireditvi 

Vodja prireditve je odgovoren za pravilni potek prireditve in za red na prireditvi. Skrbi za to, 
da poteka prireditev v skladu z napovedanim programom in da se izvajajo vsi ukrepi navedeni 
v prijavi ali izdanem dovoljenju. V kolikor je to potrebno, je vodja dolžan sodelovati s 
policijo in upoštevati morebitne predlagane ukrepe za zagotavljanje reda na prireditvi. V 
kolikor pride do situacije, da vodja meni, da je zaradi varnosti potrebno prireditev prekiniti, 
ima slednji vso pravico to storiti. Če pa ugotovi, da je bil red vzpostavljen, lahko določi, da se 
prireditev nadaljuje. Vodja ima tudi pravico izključiti udeležence, ki motijo red na javni 
prireditvi (22. člen ZJZ). 

V 24. členu ZJZ je zapisano, da je reditelj lahko le državljan Republike Slovenije, ki je star 
najmanj 18 let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti. Vsi reditelji morajo biti prepoznavni 
ali s telovnikom ali s posebnim trakom na katerem je viden napis »reditelj«. Reditelj ne sme 
biti oborožen in ne sme uporabljati drugih prisilnih sredstev.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034
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Naloge reditelja so, da skrbi za red na prireditvi in prepreči dostop osebi, ki bi na prireditev 
želela prinesti orožje, eksplozivne snovi, pirotehnične izdelke ali nevarne predmete oziroma 
snovi, kot je določeno z 23. členom ZJZ. Preprečiti mora dostop osebi, ki je vidno pod 
vplivom alkohola. Reditelj ima nalogo udeležence usmerjati, obveščati, opozarjati in izrekati 
prepovedi ter s fizično ali mehansko oviro preprečiti dostop na prireditev. V kolikor je to 
potrebno, lahko reditelj s soglasjem udeleženca pregleda osebno prtljago (25. člen ZJZ). 

V kolikor se za varovanje prireditve uporabi subjekt, ki opravlja dejavnost varovanja na 
javnih zbiranjih, mora ta nositi delovno obleko in uporabljati ukrepe v skladu z Zakonom o 
zasebnem varovanju (71. člen ZZasV-1, Uradni list RS, št. 17/2011). 

45. člen ZZasV-1 opredeljuje ukrepe, ki jih sme varnostnik uporabiti v primeru, ko gre za 
ogrožanje življenja, osebne varnosti, premoženja in kršenje reda na varovanem območju. Ti 
ukrepi so opozorilo, ustna odredba, ugotavljanje istovetnosti, površinski pregled, preprečitev 
vstopa oziroma izstopa z varovanega območja, zadržanje osebe, uporaba fizične sile in 
uporaba sredstev za vklepanje in vezanje.  

ZJZ v 12.a členu določa, da je obvezno vzdrževanje reda z varnostniki za prireditve, kjer 
organizator nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, če: 
• organizira prireditev v okviru dejavnosti gostinskega obrata (diskoteke ali nočni kubi s 

ponudbo alkoholnih pijač); 
• organizira prireditev v okviru drugih dejavnosti za prosti čas (diskoteke ali nočni klubi 

brez strežbe pijač); 
• organizira prireditev po 23. uri. 

Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah (Uradni list RS, št. 
22/10 in 17/11 – ZZasV-1) v 3. členu določa, da zagotavljanje službe varovanja zajema 
izdelavo ocene tveganja, načrte varovanja in redno izvajanje fizičnega ali fizičnega in 
tehničnega varovanja javnih prireditev na podlagi izdelanega načrta.  

3.2.1 Ocena stopnje tveganja 

Za izdajo ocene stopnje tveganja je potrebno upoštevati naravo in program prireditve, 
prireditveni prostor, število in strukture udeležencev, trajanje prireditve in druge okoliščine, ki 
lahko vplivajo na zagotavljanje varnosti. V kolikor ni pričakovati hujših kršitev reda glede na 
prej navedene okoliščine, je stopnja tveganja nizka. Če je mogoče pričakovati hujše kršitve 
reda posameznikov, je stopnja tveganja srednja. Stopnja tveganja je visoka, če je mogoče 
glede na okoliščine pričakovati hujše kršitve reda, kjer je udeleženo večje število oseb. Za 
pripravo stopnje tveganja je potrebno sodelovati s policijo, občinskim redarstvom in lokalno 
skupnostjo. To je podlaga za izdelavo načrta varovanja (5. člen Uredbe o obveznem 
organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah). 
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3.2.2 Načrt varovanja 

Načrt je notranji akt organizatorja, ki ga mora organizator prevzeti od izdelovalca in prevzem 
potrditi s podpisom. Pred začetkom izvajanja dejavnosti o izdelavi načrta varovanja je 
potrebno obvestiti ministrstvo pristojno za notranje zadeve. Obvestilo o izdelanem načrtu 
vsebuje podatke o organizatorju (naziv, matična številka, sedež in naslov območja varovanja 
in dejavnost, ki jo opravlja); naslov, številka in datum izdelave načrta varovanja ter datum 
začetka izvajanja varovanja po načrtu; podatke o pogodbi o varovanju, številka in datum 
pogodbe (7. člen Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja in javnih prireditvah). 

Na podlagi ocene tveganja se izdela načrt varovanj. Elemente, ki jih mora vsebovati tak načrt 
varovanja, določa 6. člen Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih 
prireditvah in so: 
• Opis varovanega objekta in območja: Opis mora vsebovati makro lokacijo območja z 

okolico, ulicami in križišči, kjer bo potekala prireditev, ter podatke, s katerih ulic ali poti 
je mogoče dostopati na varovano območje, število vhodov in izhodov, lokacijo 
morebitnih video nadzornih sistemov in lokacijo morebitnih dodatnih mehanskih ovir za 
dostop udeležencev na prireditveni prostor.  

• Skico varovanega objekta in območja v merilu 1:500: Skica mora vsebovati zunanje 
obrise varovanega objekta in območja, obrise objektov v okolici, možne dostope ter 
vrisane vhode in izhode. Lahko so priložene tudi fotografije o varovanem objektu in 
območju. 

• Skice fizičnega in tehničnega varovanja varovanega objekta in območja: Skice morajo 
biti izdelane v merilu, ki zagotavlja jasen pregled prostorov in opreme v varovanem 
objektu oziroma območju. Pri večjih projektih se izdela ena ali več naslovnih skic 
fizičnega varovanja, na katerih so številčno označeni deli fizičnega in tehničnega 
varovanja varovanega objekta ali območja. O posameznem oštevilčenem delu se izdelajo 
skice, ki vsebujejo vrisana mesta varovanja z vpisom delovnega mesta in števila 
varnostnikov na delovnem mestu ter njihovo območje delovanja; vrisane točke, kjer so 
nameščene kamere ter njihovo območje delovanja, v kolikor je nameščen video nadzorni 
sistem; vrisana mesta morebitnih dodatnih mehanskih ovir za preprečitev oziroma 
usmerjanje dostopa udeležencev na prireditveni prostor; vrisano točko, kjer je nameščen 
seznam varnostnega osebja, ki izvaja naloge varovanja, telefonsko številko vodje 
varovanja; vrisane evakuacijske poti za izpraznitev varovanega območja ob morebitnih 
izrednih varnostnih dogodkih; vrisane intervencijske poti za gasilce in druge reševalce.  

• Organizacija službe varovanja v varovanem območju ali objektu: Načrt varovanja mora 
vsebovati podatke o posameznih delovnih mestih službe varovanja s potrebnim številom 
varnostnikov in z opredelitvijo njihovih nalog in odgovornosti pri izvajanju pooblastil 
zasebnega varovanja. Delovna mesta službe varovanja morajo biti načrtovana na mestih, 
kjer se zadržuje ali giblje večje število udeležencev, in na mestih, kjer je njihova varnost 
lahko ogrožena zaradi drugih okoliščin. Načrtovana morajo biti tako, da omogočajo dober 
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pregled nad varovanim območjem in da omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje 
varnostnikov. Vsako delovno mesto mora biti prepoznavno in imeti svojo oznako. 
Opredeljeno mora biti delovno mesto vodje in skupno število varnostnikov, ki skrbijo za 
varnost na varovanem območju oziroma objektu. Opredeljena mora biti povezava med 
službo varovanja in varnostnim nadzornim centrom. Organizacija mora zajemati ukrepe 
za izpraznitev prireditvenega prostora v primeru nevarnosti ali razpustitve javne 
prireditve in ukrepe za zmanjšanje števila udeležencev, če policija tako zahteva. 

• Način izvedbe fizičnega varovanja: Določiti je potrebno obseg fizičnega in tehničnega 
varovanja ter naloge in postopke, ki pridejo v poštev za izvedbo varovanja. Postopki 
varovanja se razlikujejo glede na faze javne prireditve – začetek, vrhunec, konec, itd. 

• Načrt uporabe zvez: V načrtu uporabe zvez morajo biti vključena vsa delovna mesta 
službe varovanja na javni prireditvi ter ustrezni varnostno nadzorni centri in varnostniki, 
ki intervenirajo. V načrtu uporabe zvez mora biti navedena oznaka posameznega 
delovnega mesta, sredstvo zvez, ki ga služba uporablja, in telefonska številka v primeru, 
da je sredstvo zvez mobilni telefon.  

• Naloge in postopki službe varovanja: Opredelijo se naloge in postopki za posamezna 
delovna mesta na območju varovanja. Varnostnik s podpisom in datumom potrdi, da je 
bil seznanjen z nalogami in prejel izpis nalog za posamezno delovno mesto. Opredelitve 
nalog so lahko le v okviru pooblastil, ki jih določa zakon – Zakon o zasebnem varovanju. 

• Opredelitev sodelovanja s pristojnimi službami: Ta opredelitev določa pogoje, ki morajo 
biti izpolnjeni, ko je treba z območja varovanja poklicati policijo in pristojni regijski 
center za obveščanje, ki obvesti gasilce, službo nujne medicinske pomoči in druge 
pristojne službe. Vsebovati mora oznako delovnega mesta na varovanem območju, 
podatke o delavcu ki je zadolžen za klice pristojne službe, ter naslove in telefonske 
številke policije in pristojnega regijskega centra za obveščanje, ki se jih pokliče, ko so za 
to izpolnjeni pogoji.  

3.2.3 Organizacija varovanja na javni prireditvi 

Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah v 8. členu določa, da 
sta potrebna na varovanem območju do 300 obiskovalcev najmanj dva varnostnika, za do 100 
obiskovalcev in za vsakih nadaljnjih 100 še eden. V kolikor je območje varovano tudi z 
videonadzorom, sta potrebna najmanj dva varnostnika za do 100 obiskovalcev in za nadaljnjih 
200 še eden. Za varovano območje, ki sprejme nad 300 udeležencev, je potrebno vzpostaviti 
videonadzor, ki je nameščen na predelih, ker se zadržuje ali giblje večje število udeležencev. 
Varovanje se zagotovi tako, da sta najmanj dva varnostnika na 100 obiskovalcev in en 
varnostnik na vsakih 200 nadaljnjih obiskovalcev. V kolikor je ocena stopnje tveganja srednja 
ali visoka, je potrebno število varnostnikov na posameznih delovnih mestih ustrezno povečati 
ali pa povečati število delovnih mest na dodatnih kritičnim mestih.  
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3.3 Pristojnost policije na javni prireditvi 

Dolžnost policije je, da zagotavlja nemoten potek prireditve, v kolikor je le ta organizirana v 
skladu z določbami ZJZ, in da občasno nadzira potek javne prireditve. Policija zagotavlja red 
tudi na državnih proslavah (28. člen ZJZ). 

ZJZ z 29. členom določa, da policija po uradni dolžnosti vzdržuje javni red ob prevodih in 
demonstracijah, na velikih mednarodnih športnih prireditvah ter ob neorganiziranih shodih.  

Ko so narava prireditve in okoliščine, v katerih se prireditev odvija, takšne, da reditelji ne 
zmorejo sami zagotoviti reda in varnosti, so potrebni ukrepi policije. Prav tako obstaja 
možnost, da bodo potrebni ukrepi policije v primeru kršitev, kjer obstaja verjetnost udeležbe 
večjega števila oseb. Organizator in policija določijo potrebno število policistov za pomoč pri 
vzdrževanju reda. Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih (15.a člen) določa, da se 
število policistov in njihova opremljenost ter organizacijska struktura določijo na podlagi 
ocene ogroženosti iz policijskega načrta za varovanje prireditve. Prav tako mora organizator 
prireditve sodelovati s policijo pri načrtovanju ukrepov za vzdrževanje reda (30. člen ZJZ). 

V kolikor organizator ni prijavil prireditve ali ni pridobil dovoljenja, če je to potrebno, 
policija določi število policistov, ki spremljajo potek prireditve. Vodja je dolžan upoštevati 
navodila in ukrepe policije (31. člen ZJZ). 

Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih (15. b člen) narekuje, da se pomoč policije 
zagotovi, če so izpolnjeni pogoji iz 30. in 31. člena ZJZ, za: 
• prireditev na javni cesti, če ta predstavlja izredno uporabo cest in če se prireditveni 

prostor glede na program prireditve spreminja po cestni trasi ter spremstvo na začetku ali 
na koncu kolone ali vzdrževanje reda na cesti; 

• športno prireditev, za katero ima organizator ali policija utemeljene podatke ali 
informacije o možnosti kršitve reda ali ogrožanju javnega reda ali obstajajo podatki, da je 
na tovrstnih prireditvah v obdobju zadnjih treh let že prišlo do kršitev ali ogrožanja 
javnega reda; 

• druge prireditve, če policija na podlagi utemeljenih podatkov ali informacij oceni, da je 
treba zagotoviti navzočnost policistov na prireditvi. 

Po 32. a členu ZJZ lahko policist odredi začasne ukrepe za ureditev prometa ali zahteva od 
vodje, da začasno prekine nadaljnje izvajanje prireditve na javni cesti, v kolikor ugotovi, da:  
• za prireditev na javni cesti ni izdano dovoljenje, ampak njena izvedba predstavlja izredno 

uporabo cest; 
• se ne izvršujejo ukrepi, določeni v dovoljenju za prireditev na javni cesti; 
• je promet na prireditvi na javni cesti nepravilno urejen (npr. ureditve prometa ni v skladu 

z elaboratom zapore ceste oziroma tipsko shemo začasne prometne ureditve ali ni v 
skladu z dovoljenjem za zaporo cest). 
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Če je sodelovanje policije potrebno in dogovorjeno z organizatorjem prireditve, je po 35. 
členu ZJZ organizator prireditve dolžan povrniti vse nastale stroške. V 15.c členu pravilnika 
za izvajanje zakona o javnih zbiranjih je določeno, da se kot strošek zaračunajo opravljene ure 
dela policistov na prireditvi, prevoženi kilometri s službenimi vozili in uporaba varnostnih 
ograj. Uporabi se veljavni cenik storitev in blaga lastne dejavnosti ministrstva, pristojnega za 
notranje zadeve. 

3.4 Zapora cest zaradi javne prireditve 

Javne prireditve se velikokrat odvijajo na cesti, zato je pri tem potrebno upoštevati predpise, 
ki določajo kako in kdaj postaviti zaporo ceste in kako preusmeriti ali ustaviti promet. 

3.4.1 Prireditve na cesti 

Z 21.a členom ZJZ je določeno, da v kolikor poteka prireditev na javnih cestah na območju 
več upravnih enot, izda dovoljenje upravna enota, na območju katere se bo prireditev pričela. 
Upravne enote, na katerih poteka prireditev, si morajo v postopku izdaje dovoljenja nuditi 
medsebojno pravno pomoč. Za prireditve, ki zajemajo več upravnih enot, tekmovalne športne 
prireditve, kolesarske ter avto-moto prireditve na javnih cestah mora organizator vlogo za 
dovoljenje vložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.  

Tekmovalne športne prireditve na javni cesti po 21.b členu ZJZ predstavljajo izredno uporabo 
javne ceste. Vlogi za izdajo dovoljenja za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu in avto-
moto šport na javni cesti je treba poleg splošnih prilog, ki so potrebne za izdajo dovoljenja za 
javno prireditev priložiti tudi dovoljenje za zaporo ceste pristojnega upravnega organa za 
promet in elaborat zapore ceste ali tipsko shemo začasne prometne ureditve, ki je podlaga za 
izdajo dovoljenja za zaporo ceste.  

Za prireditve na javni cesti je nujno potrebno, da organizator poskrbi za spremstvo 
udeležencev na progi. Reditelji in spremljevalno osebje spremljajo udeležence z vozili, 
označenimi s posebnim znakom, ki ga določi organizator prireditve in nakazuje izvajanje in 
vrsto prireditve (21.c člen ZJZ). 

ZJZ v 21.č členu določa, da mora organizator takoj po končani prireditvi na javni cesti 
vzpostaviti prejšnje stanje. S ceste mora odstraniti vse naprave in predmete, ki so bili 
postavljeni za izvedbo prireditve ali v zvezi s prireditvijo, ter očistiti cesto.  

V 3. členu Zakona o cestah (ZCes-1, Urani list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 
46/15) je določeno, da je na vozišču javne ceste za izvedbo športnih in drugih prireditev 
mogoče pridobiti pravico začasne uporabe.  
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3.4.2 Zapora državne ceste 

Dovoljenje za popolno zaporo glavne ali regijske ceste se lahko izda, če je promet mogoče 
preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na glavni cesti ne ustavi za več 
kot 30 minut ali zaradi zapore na regionalni cesti za več kot 60 minut. Prireditve se ne more 
organizirati na avtocesti ali hitri cesti, če bi bilo potrebno zaradi prireditve popolnoma zapreti 
promet (73. člen ZCes-1). 

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo državne ceste izda direkcija Republike Slovenije za 
ceste in ga vroči predlagatelju zapore. O izdaji dovoljenja za delno ali popolno zaporo 
državne ceste direkcija obvesti policijo, pristojni center za obveščanje, pristojni inšpekcijski 
organ za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na katero se dovoljenje nanaša. Z 
dovoljenjem se določijo pogoji za izvedbo zapore cest, preusmeritve prometa in čas trajanja 
zapore. Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa krije organizator prireditve 
oziroma predlagatelj zapore ceste (74. člen ZCes-1). 

Vlogo za zaporo državne ceste je potrebno oddati najkasneje 15 dni pred predvidenim 
začetkom zapore (Ministrstvo za javno upravo 2016). 

3.4.3 Zapora občinske ceste 

Dovoljenje za zaporo občinskih cest določa pogoje za izvedbo zapore ceste, preusmeritve 
prometa in čas trajanja zapore (101. člen ZCes-1). 

3.5 Zagotavljanje varnosti in zdravja na javni prireditvi 

Vsaka javna prireditev mora biti organizirana tako, da je poskrbljeno za varstvo in zdravje 
udeležencev. 

3.5.1 Izvajanje ognjemeta na javni prireditvi 

Ognjemet se lahko izvaja najkasneje do 22.00 ure, razen kadar pristojni organ v okviru 
programa prireditve izda dovoljenje za izvedbo ognjemeta v kasnejšem času (5. člen 
Pravilnika za izvajanje ognjemetov, Uradni list RS, št. 104/08). 

V 6. členu Pravilnika za izvajanje ognjemeta je navedeno, da je potrebno pred vsako izvedbo 
ognjemeta izdelati elaborat izvedbe ognjemeta, ki mora vsebovati: 
• Podatke o naročniku ognjemeta (ime, priimek in prebivališče fizične osebe oziroma firma 

ali ime in sedež pravne osebe ali podjetnika); 
• Podatke o izvajalcu ognjemeta (podjetje ali ime in sedež pravne osebe ali podjetnika); 
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• Podatke o odgovorni osebi za izvedbo ognjemeta (ime in priimek, EMŠO, prebivališče, 
telefonska številka mobilnega telefona) in dokazila o njeni strokovni usposobljenosti; 

• Podatke o osebah, ki izvajajo ognjemet (ime in priimek) in dokazila o njihovi strokovni 
usposobljenosti; 

• Podatke o ostalih sodelujočih pri izvedbi ognjemeta in navedbo osebe, ki jih nadzira in 
usmerja pri delu (ime in priimek, zadolžitev); 

• Kraj in čas začetka postavljanja ognjemeta na izstrelišču, čas začetka in trajanja 
ognjemeta in predvideni čas, v katerem bo območje izstrelišča ponovno varno (dostopno 
gledalcem in drugim osebam); 

• Načrt izvedbe ognjemeta, ki mora vsebovati naslednje podatke: vrsta in število 
uporabljenih pirotehničnih izdelkov z navedbo kalibra in kategorij, v katere so razvrščeni; 
način aktiviranja (ročno ali računalniško, posamično ali serijsko – vrvično ali električno); 
vrsta in kaliber izstrelitvenih cevi (kovinske, stekloplastične, HDPE – polietilen visoke 
gostote); sredstva za aktiviranje; skupna neto masa eksplozivnih snovi, ki bodo 
uporabljene; izračun skrajnega dometa in polja zatajenega pirotehničnega izdelka; domet 
izstrelkov pri predvidenem kotu izstreljevanja; zavarovanje izstrelišča pred 
nepooblaščenim vstopom; 

• Varnostne ukrepe za gledalce – varnostni odmik; 
• Ukrepe varstva pred požarom; 
• Zavarovanje izstrelišča (varnostni ukrepi za izstrelišče); 
• Ukrepe v primeru zatajenih pirotehničnih izdelkov; 
• Ukrepe po izvedbi ognjemeta; 
• Dokazilo o zavarovanju dejavnosti izvajanja ognjemetov in višini zavarovanja; 
• Žig izvajalca in podpis odgovorne osebe izvajalca ognjemeta. 

Elaboratu je potrebno priložiti tudi skico, ki vsebuje vrisano mesto izstrelišča s predvideno 
višino in skrajnim dometom ter koordinatami in nadmorsko višino mesta izstrelišča, označitev 
varovanja izstrelišča in označeno mesto za gasilce, reševalce ter gledalce (6. člen pravilnika 
za izvajanje ognjemetov). 

3.5.2 Varstvo pred požarom 

V 16. členu Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) je določeno, da je treba gasilsko stražo organizirati za 
javne prireditve, na katerih obstaja nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije. 

Gasilska straža nadzoruje, ali so izvedeni ukrepi za preprečevanje požara (15. ZVPoz). 

Požarno stražo javnih prireditev opravijo tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno 
gasilsko službo v skladu z zakonom o gasilstvu na območju občine, kjer se javna prireditev 
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odvija. Stroške izvajanje gasilskih operativnih nalog mora poravnati organizator javne 
prireditve (11. b člen Zakona o gasilstvu – ZGas, Uradni list RS št. 113/05). 

3.5.3 Nujna medicinska pomoč na javni prireditvi 

Zdravstveno varstvo na prireditvah se ureja s pisnim dogovorom med organizatorjem in 
izvajalcem zdravstvenega varstva. Zdravstveno varstvo je financirano s strani organizatorja 
prireditve. Najmanj 15 dni pred prireditvijo mora organizator obvestiti najbližje izvajalce 
službe nujne medicinske pomoči (NMP). Obvestilo mora vsebovati: ime in kontaktne podatke 
odgovorne osebe organizatorja; lokacijo, datum, uro in predvideni čas trajanja prireditve; 
vrsto prireditve; predvideno število in vrsto udeležencev; podatke o izvajalcu zdravstvene 
varnosti na prireditvi; druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na ogroženost udeležencev 
prireditve. Prav tako je potrebno priložiti načrt za izvajanje zdravstvenega varstva na 
prireditvi (24. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, Uradni list RS, št. 81/15 in 
93/15 – popr.). 

V 25. členu Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči je zapisano, da se načrt za izvajanje 
zdravstvenega varstva na prireditvi pripravi v sodelovanju med organizatorjem prireditve in 
izvajalcem zdravstvenega varstva. Načrt mora predhodno odobriti odgovorna oseba izvajalca 
službe NMP na območju prireditve. Načrt mora vsebovati ime in kontaktne podatke osebe 
izvajalca zdravstvenega varstva na prireditvi, poimenski seznam članov ekip izvajalca 
zdravstvenega varstva in dokazila o njihovi usposobljenosti, če niso člani ekipe NMP, načrt 
prevozov pacientov, skico prireditvenega prostora z vrisanimi elementi zdravstvenega varstva 
in izpolnjeni obrazec »presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi«. 

3.5.4 Druge varnostne zahteve 

Za javne prireditve, ki se odvijajo na, v ali ob vodi, mora organizator poskrbeti ustrezne 
ukrepe varstva pred utopitvijo. Pridobiti mora dovoljene pristojnega organa za organizacijo 
javne prireditve. Organizator mora podati dokaze, da je predvidel potrebne ukrepe varstva 
pred utopitvijo, zadostno število reševalcev iz vode oziroma oseb usposobljenih za reševanje 
iz vode in predpisano reševalno opremo ter sredstva za reševanje iz vode (9. člen Zakona o 
varstvu pred utopitvami, Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11). 

Na smučišču se lahko prireja prireditve le ob soglasju upravljavca smučišča in v skladu s 
predpisi za organiziranje prireditev. Na smučarko progo ali na delu smučišča, kjer se odvija 
tekmovanje, mora organizator zagotoviti, da druge osebe nimajo dostopa. Dostop mora biti 
omogočen le tekmovalcem, službam za organiziranje športne prireditve in upravljavcu 
smučišča. Potrebno je zagotoviti dodatna obvestila ter opozorilne znake, znake za prepoved in 
znake za obveznost ter zaščitna sredstva. Prostor za vadbo tekmovalcev, ki nastopajo na 
športni prireditvi, mora biti označen z obvestilnim znakom in trakom vzdolž celotne proge. 
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Organizator mora po koncu prireditve odstraniti vse nameščene znake, zaščitna sredstva, 
naprave, ki so bile postavljene za namene prireditve (15. člen Zakona o varnosti na smučiščih, 
Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 52/08 – popr.). 

3.6 Uporaba zvočnih in drugih naprav na javni prireditvi 

Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1, Uradni list RS, št. 70/2006) v 8. členu 
narekuje, da se med 22.00 in 6.00 na nedovoljen način ne sme motiti miru in počitka ljudi s 
hrupom in da se takšno dejanje kaznuje.  

V 94. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) je določeno, da lahko za 
javno prireditev po predpisih o javnih zbiranjih pristojni organ občine izda dovoljenje za 
začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.  

Iz 6. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo 
hrup (Uradni list RS, št. 118/2005), je razvidno, da je v vlogi za pridobitev dovoljenja za 
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom potrebno navesti: 
• Odgovorno osebo organizatorja prireditve; 
• Kraj prireditve; 
• Čas poteka prireditve; 
• Čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav; 
• Vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave; 
• Mesto namestitve zvočnih naprav. 

K vlogi za pridobivanje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je 
potrebno priložiti tudi poročilo o emisiji hrupa v okolje, pripravo poročila mora zagotoviti 
organizator in iz poročila mora biti razviden opis in shema nastavitve zvočne naprave na 
obratovalno električno moč, način pritrditve opisa in sheme na zvočno napravo ter mesto 
namestitve posameznega zvočnika ter višino njegove namestitve glede na površino prostora, 
kjer poteka prireditev in smer glavne osi zvočnikov (6. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih 
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup). 

Po 6. členu Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo 
hrup, se dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom izda, če je vloga 
vložena vsaj 30 dni pred začetkom prireditve in je iz poročila o emisijah hrupa v okolje 
razvidno, da: 
• Bodo zvočne naprave nameščene in pritrjene tako, da se med prireditvijo ne bo 

spremenila smer glavne osi zvočnikov ali razdalja med zvočniki in stavbami z 
varovanimi prostori; 
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• Je nastavitev na obratovalno električno moč, za katero se zahteva dovoljenje, na zvočnih 
napravah vidna in čitljivo označena; 

• Se na prireditvi zvočne naprave ne bodo uporabljale več kakor osem ur, od tega največ 
štiri ure v času noči, za čas uporabe se šteje celoten čas od začetka do konca prireditve, 
vključno z vmesnimi prekinitvami; 

• Celotna raven zvočnega tlaka zaradi uporabe zvočne naprave na fasadi nobene od stavb z 
varovanimi prostori v vseh smereh in ves čas trajanja prireditve ne bo presegala kritičnih 
obremenitev; 

• Je predlog opisa in sheme nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč in 
predlog njune pritrditve na zvočno napravo jasno opisan in izvedljiv; 

• V kolikor namesto nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč, organizator 
v dogovoru ali z naročilom izvaja meritve hrupa med prireditvijo, mora opredeliti mesta, 
kjer se bodo te meritve izvajale.  

Če je v dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zapisano, da je 
potrebno opravljati meritve hrupa med javno prireditvijo, mora organizator najkasneje v 
tridesetih dneh po zaključku prireditve posredovati poročilo o izvajanju meritev pristojnemu 
občinskemu organu, ki je dovoljenje izdal (6. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, 
ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup). 

V dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom lahko pristojni občinski 
organ določi čas, ne glede na obdobje dneva daljši od osem ur, če gre za prireditev, ki se 
izvaja oziroma poteka v času občinskih ali državnih praznikov in dela prostih dni ali pa če gre 
za tradicionalno prireditev, ki poteka na istem prostoru najmanj vsako drugo leto ali pa bo ta 
prireditev postala taka (10. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in 
prireditvah povzročajo hrup). 

V kolikor je za prostor, v katerem se želi organizirati javno prireditev, že izdano dovoljenje za 
začasno čezmerno obremenitev okolja zaradi uporabe zvočnih naprav, potem organizator ne 
potrebuje dodatnega dovoljenja. Tako dovoljenje izda pristojni občinski organ upravljavcu 
prireditvenega prostora, če so izpolnjeni pogoji o uporabi zvočnih naprav na prireditvah na 
prireditvenem prostoru (11. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in 
prireditvah povzročajo hrup). 

Če zvočne naprave ne povzročajo čezmerne obremenitve okolja s hrupom, mora organizator 
njihovo uporabo prijaviti pri pristojnem občinskem organu, prijavo pa posredovati najmanj 
sedem dni pred začetkom prireditve. V prijavi je potrebno navesti odgovorno osebo, 
organizatorja prireditve, kraj prireditve, čas poteka prireditve, čas začetka in konca prireditve, 
vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in mesto 
namestitve zvočnih naprav (14. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in 
prireditvah povzročajo hrup). 
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3.7 Predvajanje glasbe na javni prireditvi 

Na javnih prireditvah je pogosta uporaba glasbe v obliki koncertov ali kot spremljava 
dogodka. To pomeni, da se uporablja tuje avtorsko delo, zato je predhodno potrebno pridobiti 
dovoljenje. 

Združenje SAZAS je Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito glasbene avtorske pravice 
Slovenije in je neprofitna organizacija za kolektivno zaščito glasbene avtorske pravice. 

3. člen Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni lis RS, št. 138/2006) določa, da se 
pridobljeno dovoljenje, ki ga izda SAZAS, lahko nanaša na enkratno ali večkratno uporabo 
avtorskih del. 

Dovoljenje lahko pridobi vsak uporabnik pod določenimi pogoji. Uporabo avtorskih del je 
treba prijaviti najmanj 8 dni pred začetkom uporabe. Plačati je potrebno avtorski honorar po 
določenih tarifah iz pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del. Potrebno je poslati popoln 
seznam vseh uporabljenih avtorskih del in osnove za obračun avtorskega honorarja. Zadnji 
pogoj pa je, da se pri uporabi avtorskih del spoštuje moralne pravice avtorja. V kolikor 
SAZAS ne odgovori na pravočasno poslano prošnjo za pridobitev dovoljenja, se šteje, da je 
uporabnik pridobil dovoljenje za uporabo avtorskih del (4. člen Pravilnika o javni priobčitvi 
glasbenih del). 

Za uporabo avtorskih del pri pouku in na šolskih prireditvah, ki so namenjene samo učencem 
šole in je zagotovljen prost vstop, je dovoljena brezplačna uporaba avtorskih del (5. člen 
Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del). 

V kolikor se organizira dobrodelno prireditev z uporabo avtorskih del, lahko SAZAS delno 
oprosti plačilo avtorskega honorarja, morajo pa biti izpolnjeni določeni pogoji, ki so navedeni 
v 6. členu Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del. Ti so: 
• Organizator mora biti uradno registriran kot nepridobitna organizacija za dobrodelno 

dejavnost. 
• Najmanj 30 dni pred uporabno avtorskih del je potrebno priglasiti uporabo glasbenih del 

v dobrodelne namene. 
• Organizator mora predložiti dokaze, da vsi izvajalci nastopajo na prireditvi brezplačno. 
• Organizator mora v uradnem programu javno navesti SAZAS kot udeleženca prireditve v 

dobrodelne namene. 
• Organizator mora v 20 dneh po prireditvi predložiti vso finančno dokumentacijo, iz 

katere so razvidni vsi prihodki in stroški prireditve ter delež, ki bo vplačan v dobrodelne 
namene.  

Za kolikšen delež avtorskega honorarja bo organizator oproščen plačila, določa odbor za 
zaščito avtorskih pravic. Izpolnjeni morajo biti vsi zgoraj navedeni pogoji. Avtorski honorar 
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je lahko zmanjšan za največ 50 %. Pri odločitvi deleža odbor upošteva status uporabnika, 
namen dobrodelne prireditve in delež avtorskega honorarja v neto vsoti, ki bo vplačan v 
dobrodelne namene.  

Za osnovo za obračun avtorskega honorarja se uporabi prihodek, ki se ustvari pri uporabi del 
iz repertoarja SAZAS. To so lahko vstopnica, konzumacija ipd. Na prireditvah, ki so v večini 
financirane z donacijami, sponzorstvom ipd. se za osnovo za obračun avtorskega honorarja 
upošteva stroškovni proračun prireditve. Za osnovo je možno uporabiti tudi bruto honorar 
izvajalcev, če je le-ta večji od prihodkov od vstopnine oziroma drugih oblik plačevanja ali če 
je vstop prost. Avtorski honorar je mogoče določiti tudi v pavšalu (9. člen Pravilnika o javni 
priobčitvi glasbenih del). 

Uporabnik oziroma organizator mora navesti vsako izvedbo glasbenega dela na obrazcu 
»seznam izvedenih del«, ki ga izda SAZAS. Izpolnjen obrazec je finančni dokument in 
osnova za pravilno delitev avtorskega honorarja. Podatke je potrebno poslati najkasneje 15 
dni po izvedbi prireditve (12. člen Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del). Prav tako mora 
organizator najkasneje 15 dni po izvedbi poslati SAZAS točne finančne podatke (13. člen 
Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del). 

SAZAS nato določi višino honorarja glede na osnovo, vrsto prireditve in število udeležencev. 
Izračun honorarja je določen v Pravilniku o javni priobčitvi glasbenih del.   

Zavod IPF je zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije.  
Pravilnik o uporabi fonogramov (Uradni list RS, št. 38/2007) v 2. členu določa, da mora vsak 
uporabnik fonogramov uporabo prijaviti Zavodu, ki uporabniku določi nadomestilo za 
uporabo. 

V roku 15 dni po uporabi mora uporabnik Zavodu posredovati spored vseh uporabljenih 
fonogramov (3. člen Pravilnika o uporabi fonogramov). 

Za dobrodelne prireditve ni potrebno plačevati nadomestila. Znesek nadomestila, ki bi ga 
organizator plačal za uporabno fonogramov, mora v določenem roku nakazati Zavodu in 
navesti račun, na katerega je potrebno nakazati sredstva za dobrodelne namene. Nato zavod v 
15 dneh nakaže nadomestilo na račun odprt za dobrodelne namene. Kdor organizira 
dobrodelno prireditev, mora poleg obveznega seznama uporabljenih fonogramov zavodu 
posredovati dokazilo o dobrodelnosti prireditve (6. člen Pravilnika o uporabi fonogramov).  

Nadomestilo za uporabo fonogramov se določi na podlagi skupnih sporazumov ali 
individualnih pogodb. V kolikor skupni sporazumi ali individualne pogodbe niso sklenjeni, se 
nadomestilo določi na podlagi veljavne tarife zavoda (9. člen Pravilnika o uporabi 
fonogramov). 
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Uporabnik mora zavodu posredovati točen spored uporabljenih fonogramov. Spored ima 
naravo finančnega dokumenta in mora vsebovati naslednje podatke (11. člen Pravilnika o 
uporabi fonogramov): 
• »Popoln in pravilen naslov posnetka oz. uporabljenega fonograma; 
• Izvajalca; 
• Proizvajalca fonograma, pri katerem je bil posnetek izdan; 
• Datum uporabe; 
• Način uporabe.« 

Osnovo za izračun nadomestila se lahko določi na različne načine. Po 12. členu Pravilnika o 
uporabi fonogramov se osnovo lahko določi glede na število potencialnih uporabnikov, 
količino uporabljenih fonogramov, prihodek ustvarjen pri uporabi fonogramov, stroškovni 
proračun prireditve ali glede na bruto honorar nastopajočih na prireditvi. V kolikor na prej 
navedene načine ni možno določiti osnove, se jo določi glede na število sedežev ali glede na 
število možnih obiskovalcev ali pa na m2 ozvočenega prostora.  

Tarife za izračun nadomestila so objavljene na spletni strani zavoda IPF (Zavod za 
uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije 2016).  

3.8 Uporaba zrakoplovov na javni prireditvi 

Na prireditvi je mogoče uporabiti zrakoplove, lahko pa je prireditev organizirana prav zaradi 
letov zrakoplovov. Vlogo je potrebno vložiti najmanj 60 delovnih dni pred dogodkom. V teh 
primerih lahko izda dovoljenje za let Javna agencija za civilno letalstvo. Za pridobitev  
potrditve načrta oziroma reda leta je potrebno izdati zahtevo, ki mora vsebovati ime lastnika 
ni njegov naslov, število leta, tip in oznako zrakoplova, namen leta, letališče vzleta in 
pristajanja, datum in čas leta, čas vzleta, oznako zračne poti za let, cono letenja, maršruto, 
vhodno-izhodni mejni koridor in druge podatke pomembne za let. Če na prireditvi sodeluje 
več letal in so prisotni gledalci, je potrebno k vlogi priložiti tudi letalski elaborat, kopije 
spričeval o plovnosti in potrdila o pregledu plovnosti ter kopije letalskih licenc in pooblastil 
za akrobatsko letenje pilotov (1., 2., 3. in 14. člen Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za lete 
zrakoplovov, Uradni list RS, št. 58/92, 12/01 in 18/01 – Zlet; Ministrstvo za javno upravo 
2016). 

3.9 Ostale zakonske zahteve pri organizaciji javne prireditve 

Pri javnih prireditvah je potrebno biti pozoren tudi na manjše dogodke in zabavne programe, 
ki so prav tako zakonsko urejeni. 
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Igre na srečo 

Igre na srečo so pogosto vključene v različne kulturne ali zabavne prireditve. V kolikor je 
tombola ali srečelov organiziran znotraj programa določene prireditve, zanj ni potrebno 
pridobiti dovoljenja. Je pa potrebno upravni organ, pristojen za notranje zadeve obvestiti o 
izvajanju takšne igre na prireditvi najmanj osem dni pred prireditvijo (20. člen Zakona o igrah 
na srečo – ZIS, Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. 
in 40/14 – ZIN-B). V kolikor so igre na srečo osrednji del dogodka, je potrebno pridobiti 
dovoljenje, ki ga izda ministrstvo pristojno za finance (3. člen ZIS).  

Vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju 

Zakon o ohranjanju narave (ZON, Uradni list RS, št. 96/04) v 28.b členu narekuje, da je v 
naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na 
motorni ali drug lasten pogon vozila. Naravno okolje obsega živo in neživo naravo nekega 
območja, ki ga ni ustvaril človek. Kljub temu je mogoče organizirati javno prireditev na 
takšnem območju, vendar je treba zanjo pridobiti dovoljenje s strani organizacije, pristojne za 
ohranjanje narave. Vlogo je potrebno vložiti najmanj 30 dni pred dnevom javne prireditve. V 
vlogi je potrebno navesti program, datum in čas trajanje prireditve, predvideno število 
udeležencev, kraj prireditve in način ureditve trase javne prireditve ter priložiti njeno skico 
(28.c člen ZON). 

Raba slovenščine na javni prireditvi 

Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS, Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10) v 24. členu določa, da 
mora poimenovanje, napovedovanje in predstavljanje javnih prireditev potekati v slovenskem 
jeziku. V kolikor je prireditev namenjena večinoma tujim udeležencem, sme ta biti dodatno 
predstavljena tudi v tujem jeziku.  

V Odloku o izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju v občini Izola (Uradna 
objava občine Izola št. 3/2001), je določeno, da je treba uporabljati oba jezika, tako slovenski 
kot tudi italijanski. Oba jezika se morata uporabljati na proslavi v čast praznika ali obletnice 
pomembnega dogodka, na zborovanju, kjer se udeleži več ljudi z namenom razprave ali 
izražanjem mnenja, in na javni manifestaciji, kjer se izraža podpora ali razpoloženje in je na 
prireditev javno vabljen vnaprej neopredeljen krog občanov. V uvodnem pozdravu ter pri 
napovedovanju posameznih sestavin je treba uporabiti oba jezika. Uporaba obeh se mora 
vsebinsko enakovredno izmenjevati (1. in 2. odstavek 8. člena). 

V kolikor gre za kulturno, zabavno, športno ali drugo javno prireditev, na katere je k udeležbi 
javno vabljen vnaprej neopredeljen krog občanov, mora biti v obeh jezikih zagotovljen del 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0588
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4261
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-21-0303
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3841
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0253
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uvodnega nagovora oziroma pozdrava ali vsaj napovedovanja (3. odstavek 8. člena Odloka o 
izvajanju dvojezičnosti na mednarodno mešanem območju v občini Izola). 

3.10 Kritike in priporočila 

Organizator mora upoštevati zakonodajo. Pozoren mora biti na roke, ki so določeni z 
zakonom, in priporočila, ki jih dobi s strani organov, ki izdajajo dovoljenja za javno 
prireditev. V kolikor je javna prireditev organizirana v zakonskih okvirih, organizator ne bi 
smel imeti težav in bi organizacija morala potekati brez zapletov. Zavedati se mora obsega 
javne prireditve ter upoštevati vse negativne dejavnike in poskrbeti za varnost udeležencev. 
Na športnih prireditvah se lahko organizator odloči, da se morajo tekmovalci, ki se želijo 
udeležiti prireditve, pisno strinjati, da tekmujejo na lastno odgovornost. S tem se izognejo 
morebitnim nevšečnostim in tožbam. Tako dejanje organizatorja ne pomeni, da za varnost ni 
potrebno poskrbeti. Na prireditvi mora biti prisotna medicinska pomoč, katere obseg je 
dogovorjen z izvajalci zdravstvenega varstva.  

Zakoni in ostali relevantni pravni akti ter vloga za pridobitev dovoljenj so večinoma napisani 
razumljivo. Pomembna pomanjkljivost, ki smo jo opazili pri pisanju naloge je, da je 
zakonodaja, ki ureja javno prireditev in vse njene vidike zelo razpršena. Zgodi se, da zgolj 
nekaj členov določenega pravnega akta opredeljuje posamezen vidik javne prireditve, kar 
lahko organizatorju predstavlja velik izziv. Kar pomeni, da organizator mora pregledati in 
preučiti kar nekaj zakonov, pravilnikov in uredb, da pripravi prireditev skladno z zakonodajo. 
Mogoče bi bilo smiselno s strani zakonodajalca urediti portal, kjer bi bili vsi pomembni 
podatki, roki ter določila strnjeni na enem mestu. 

Razumevanje Tarife za uporabo glasbenih neodrskih del iz repertoarja Združenja SAZAS je 
nekoliko težavno, predvsem del, ki določa višino nadomestila za uporabo glasbenih neodrskih 
del. Zapisano je, da mora organizator pred javno prireditvijo pridobiti dovoljenje Združenja 
SAZAS za vsako uporabo glasbenih del. Najkasneje 15 dni po prireditvi pa mora organizator 
poslati celoten seznam uporabljenih del, število ponovitev, trajanje ter podatke o glasbenem 
delu, da se lahko določi avtorski honorar.  
Prva pomanjkljivost, ki jo vidimo, je ta, da so zneski zapisani v tolarjih in niso popravljeni v 
evro. 15. januarja 2007 je evro postal edino plačilno sredstvo v Sloveniji in tega je že skoraj 
10 let, zato bi bilo smiselno narediti popravek in v Tarifi upoštevati evro kot valuto. 
Organizator bi s tem lažje predvidel višino nadomestila. Druga zadeva, ki je nejasna pri 
izračunu tarife, je celoten način, kako priti višine nadomestila, ki ga mora organizator plačati 
Združenju SAZAS. Smiselno bi bilo pripraviti dokument, kjer bi bile tarife za javne prireditve 
jasno zapisane in določene, glede na vrsto prireditve, velikost ter čas predvajanja glasbe. 
Smiselno bi bilo poleg navesti tudi odstotek nadomestila, ki ga prejmejo izvajalci. 
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Naslednja zadeva, ki je nejasna, in je organizator lahko ne razume, je obremenitev okolja s 
hrupom. Natančneje: v uredbi o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na prireditvah povzročajo 
hrup, so uporabljeni različni računski izrazi. V kolikor se organizator na to ne spozna, lahko 
pride do nerazumevanja zakona. 
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4 PRIJAVE IN DOVOLJENJA GLEDE NA DOGODEK 

Skozi diplomsko nalogo smo ugotovili, da nekatere prireditve potrebujejo le prijavo, za druge 
pa so potrebna določena dovoljenja. Za lažji pregled nad potrebno dokumentacijo in 
pravočasno oddajo prijave in dovoljenj smo v tem poglavju na kratko povzeli informacije, ki 
jih potrebuje organizator prireditve, in sicer: kam oddati prijavo oziroma kje pridobiti 
dovoljenje, koliko dni pred prireditvijo je potrebno zaprositi za dovoljenje, kakšne so 
posebnosti za pridobitev dovoljenja in ali je taksa za določeno prireditev plačljiva ali ne. 

4.1 Prijava 

Prireditve, za katere ne potrebujemo dovoljenja, je treba le prijaviti. Pri oddaji prijave 
moramo biti pozorni na naslednje (ZJZ; Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih): 
• Za oddajo prijave je pristojna policijska enota, v občini, kjer se organizira javno 

prireditev. 
• Prijavo je potrebno oddati najkasneje 5 dni pred dnevom javne prireditve. 
• Obrazec je določen (priloga 1). 
• Prijava je brezplačna. 
• Prijavo je potrebno oddati v dveh izvodih. 

4.2 Dovoljenje 

Prireditve, za katere mora organizator pridobiti dovoljenje, je potrebno obravnavati drugače in 
treba je biti pozoren na naslednje (ZJZ; Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih; 
Ministrstvo za javno upravo 2016): 
• Za oddajo prošnje za pridobitev dovoljenja je pristojna upravna enota v občini, kjer se 

organizira javna prireditev. 
• Vlogo za pridobitev dovoljenja za javno prireditve je potrebno oddati najkasneje 10 dni 

pred dnevom javne prireditve oziroma če se javna prireditev odvija na cesti, je vlogo 
potrebno oddati najkasneje 30 dni pred dnevom le-te.  

• Obrazec je določen (priloga 1). 
• Prijavna taksa znaša 18,10 EUR, če je vloga oddana elektronsko, če pa se vlogo odda po 

pošti ali osebno, znaša prijavna taksa 22,16 EUR. 
• Vlogi za pridobitev dovoljenja je potrebno priložiti: soglasje lastnika ali upravljalca 

zemljišča, na katerem se organizira prireditev; dokazilo, da je lokalna skupnost obveščena 
o prireditvi; če se na prireditvi povzroča čezmeren hrup, je potrebno priložiti dovoljenje 
pristojnega organa; dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva na prireditvi glede na 
tip prireditve; dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav; dovoljenje za zaporo cest; opis, 
barve ter vsebino in dimenzijo znaka, s katerim bodo označena vozila za spremljevalno 
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osebje na prireditvi na cesti; druga dokazila o varni izvedbi javne prireditve ter priloge in 
dovoljenja, ki jih zahtevajo posebni predpisi. 

Različne javne prireditve potrebujejo različna dovoljenja, odvisno od tega, kje se odvijajo, v 
kolikšnem obsegu in kakšna je njihova vsebina. Zato bomo v nadaljevanju razčlenili 
dovoljenja in za vsako natančneje napisali, kaj je potrebno upoštevati in česa se mora 
organizator držati.  

4.2.1 Dovoljenje za prireditev na cesti 

Ko se prireja prireditev, ki se bo delno ali v celoti odvijala na cesti, je treba biti pozoren na to, 
ali gre za državne ali občinske ceste. Od lastništva je odvisno, kam bo treba oddati vlogo in 
katera institucija bo izdala dovoljenje. 

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste 

ZJZ in ZCes-1 določata, da:  
• Vlogo se vloži na sedežu Občine kjer se organizira javno prireditev. 
• Vlogo je potrebno vložiti najkasneje 15 dni pred dnevom zapore ceste. 
• Obrazec se pridobi na občini, kamor se vloga vloži, ali na spletni strani občine (v prilogi 

2 je primer obrazca za občino Izola). 
• Vlogi je potrebno priložiti prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve 

za čas delne ali popolne zapore ceste. 

Dovoljenje za posebno pravico uporabe občinskih cest 

V to kategorijo spadajo tako pločniki, kolesarske steze, kot tudi tlakovane javne prometne 
površine. Če prireditev zajema eno od naštetih površin, mora organizator poskrbeti za 
pridobitev tega dovoljenja. ZJZ in ZCes-1 določata, da: 
• Vlogo se vloži na sedežu Občine, kjer se organizira javno prireditev. 
• Vlogo je potrebno vložiti najkasneje 15 dni pred dnevom zapore ceste. 
• Obrazec se pridobi na občini, kamor se vloga vloži, ali na spletni strani občine (v prilogi 

3 je primer obrazca za občino Izola). 
• Za plačilo velja predpisana občinska taksa. 

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo državne ceste 

ZJZ in ZCes-1 določata, da: 
• Dovoljenje izda Direkcija za ceste Republike Slovenije. 
• Predlog za zaporo ceste je potrebno vložiti najmanj 15 dni pred dnevom zapore. 
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• Obrazec je predpisan (priloga 4). 
• Dovoljenje se pridobi brezplačno. 

Posebnosti 

V kolikor je potrebno na avtocesti označiti zaporo ceste ali avtocestnega izvoza, je treba 
urediti obvoz, za kar mora organizator pridobiti soglasje DARSa in ga priložiti vlogi za delno 
ali popolno zaporo ceste. 

Če je zaradi zapore cest onemogočen dostop do vhoda podjetja, je potrebno pridobiti pisno 
soglasje lastnika ali direktorja podjetja in ga prav tako priložiti vlogi za pridobitev dovoljenja 
za delno ali popolno zaporo ceste. 

Tri dni pred zaporo je potrebno obvestiti javnost. Stanovalcem, ki živijo v neposredni bližini 
prireditve, je potrebno v poštni nabiralnik vstaviti obvestilo o dogodku ter jih tako seznaniti s 
trajanjem, programom in lokacijo prireditve. 

V kolikor se zaradi prireditve zapre parkirišče, je potrebno tri dni pred prireditvijo na 
avtomobile in na parkomate postaviti obvestilo o dogodku ter zapori parkirišča in prošnjo o 
spraznitvi območja do dogovorjene ure. 

Območje prireditve je po dogodku treba vrniti v prvotno stanje. Organizator mora poskrbeti 
za čiščenje površine, kjer je potekala javna prireditev. 

4.2.2 Dovoljenje za prireditev na morju 

Na prireditvah, ki se odvijajo na morju, je potrebno poskrbeti za dodatno dovoljenje o uporabi 
morja (Ministrstvo za javno upravo 2016, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo 2016).  

• Dovoljenje izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. 
• Vlogo je potrebno vložiti najmanj 8 dni pred dnevom prireditve na Upravo Republike 

Slovenije za pomorstvo. 
• Potrebno je plačati upravno takso v višini 22,60 EUR. 
• Obrazec ni določen, vsebovati pa mora podatke o organizatorju, opredelitev in skico 

lokacije prireditve z vsemi pomembnimi podatki o prireditvi, približno število 
udeležencev, obrazložitev ukrepov in načinov, s katerimi bo poskrbljeno za varnost 
udeležencev, ter podpis odgovorne osebe. 

S pridobljenim dovoljenjem organizator dobi natančna navodila o številu reševalcev iz vode 
in številu motornih čolnov, ki morajo biti prisotni v času prireditve. Tega se mora organizator 
strogo držati. Če niso izpolnjeni pogoji za varnost udeležencev, ki so bili določeni z izdajo 
dovoljenja, se lahko izvajanje prireditve nemudoma prekine.  
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4.2.3 Dovoljenje za prireditve, kjer se uporabljajo zvočniki ali druge naprave 

Na prireditve se pogosto uporabljajo zvočne naprave. Nekatere zvočne naprave čezmerno 
obremenjujejo okolje s hrupom, druge pa ne. Ravno od tega je odvisno, do kdaj je potrebno 
oddati vlogo za pridobitev dovoljenja (Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih 
in prireditvah povzročajo hrup; Ministrstvo za javno upravo 2016). 
• Vlogo oddamo na sedežu občine, kjer bo potekala prireditev. 
• V primeru da naprave povzročajo čezmerno obremenitev okolja s hrupom, je potrebno 

vlogo vložiti vsaj 30 dni pred dnevom javne prireditve. Če naprave uporabljene na 
prireditvi ne povzročajo čezmerne obremenitve okolja s hrupom, je treba prijavo vložiti 
sedem dni pred javno prireditvijo.  

• Upravno taksa znaša 22,60 EUR. 
• Obrazec za vlogo se pridobi na sedežu občine (v prilogi 5 primer obrazca za občino 

Izola). 

4.2.4 Dovoljenje za prireditev z uporabo zrakoplova 

Če se za prireditev uporablja zrakoplov ali je prireditev namenjena tekmovanju ali spektaklu 
zrakoplovov, je za tako prireditev potrebno dovoljenje (Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja 
za lete zrakoplovov; Ministrstvo za javno upravo 2016). 
• Pristojni organ, ki ga izda, je Javna agencija za civilno letalstvo. 
• Vlogo je potrebno oddati najkasneje 60 delovnih dni pred dnevom prireditve. 
• Obrazec ni predpisan, je pa Javna agencija za civilno letalstvo objavila primer obrazca za 

lažje izpolnjevanje (priloga 6). 
• Pridobitev dovoljenja je brezplačna. 

4.2.5 Dovoljenje za prireditve z igrami na srečo 

Igre na srečo so lahko del prireditve ali pa je prireditev organizirana izključno zaradi njih. 
Organizator mora na podlagi tega oddati vlogo pristojnemu organu ter po potrebi plačati takso 
(ZIS; Ministrstvo za javno upravo 2016; Ministrstvo za finance 2016). 

Igra na srečo je organizirana kot dodatek programa znotraj prireditve 
• Obvestiti je potrebno Upravno enoto, ki je pristojna za območje, kjer se bo odvijala 

prireditev. 
• Obvestiti jih je treba najkasneje 8 dni pred prireditvijo. 
• Obrazec ni predpisan. 
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Igra na srečo kot osrednje dogajanje javne prireditve 
• Pristojni organ je Ministrstvo za finance RS. 
• Vlogo je potrebo oddati najkasneje 14 dni pred prireditvijo. 
• Plačati je treba upravno takso v znesku 22,66 EUR in stroške postopka v znesku 83,40 

EUR, kar skupaj znese 106,06 EUR. 
• Obrazec je določen (priloga 7). 
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5 IZBRANI PRIMER  

Športne prireditve so ena najstarejših in najbolj ukoreninjenih človeških dejavnosti z bogato 
tradicijo, vse od antične Grčije z Olimpijskimi igrami. Tudi danes so pomemben in rastoči del 
industrije dogodkov. Športne prireditve zajemajo posamične in multi-športne prireditve, 
pritegnejo veliko obiskovalcev in medijsko pozornost ter ustvarijo ekonomski učinek. Takšne 
prireditve ne prinesejo koristi le organizatorju prireditve, ampak tudi udeležencem in 
skupnosti, tj. mestu, kjer prireditev poteka, ter gledalcem, ki v prireditvi uživajo in se 
zabavajo (Bowdin idr. 2006, 20). To so srečanja in tekmovanja, kjer mora organizator 
poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti mora nujno medicinsko pomoč 
(46. in 47. člen Zakona o športu, Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA). 

Športne prireditve delimo na tekmovalne in rekreacijske. Lahko so namenjene vsem ali so 
profesionalne in se jih lahko udeležijo le profesionalni športniki. Vse več je športnih 
prireditev, ki promovirajo zdrav način življenja. Na Obali poznamo tek Povežimo soline, kjer 
ni pomembno kako hitro prispemo na cilj, ampak predvsem dobro počutje, veselje in 
druženje. 

Športna prireditev je lahko tudi dobrodelna. Ena takšnih je tudi tek Wings for life world run, 
kjer tekači po vsem svetu, na različnih lokacijah pričnejo teči ob istem času in tečejo s 
posebnim namenom. Njihov cilj je zbrati čim več sredstev za preiskave, ki bi omogočile 
zdravljenje in ozdravitev poškodb hrbtenjače (Wingsforlifeworldrun.com 2016). 

Šport postaja način življenja in vse več posameznikov svoj prosti čas izkorišča za športne 
aktivnosti. Zato je tudi vse več športnih prireditev.  

Eden od zanimivih športov je tudi triatlon. Na spletni strani Triatlonske zveze Slovenije 
(Triatlonslovenije.si 2016) so zapisali: »Triatlon je športna disciplina, ki vključuje 
neprekinjeno dokončanje treh zaporednih vzdržljivostnih športnih disciplin. Obstaja veliko 
variacij triatlona, najbolj popularna pa je sestavljena iz plavanja, kolesarjenja in teka v tem 
zaporedju. Še več kot je variacij različnih športov, pa je variacij razdalj.«  

Na Obali deluje triatlonsko športno društvo ŠD 3ŠPORT, ki organizira prireditev Triatlon za 
pokal Istre. O prireditvi smo se pogovarjali z organizatorko športne prireditve, ki nam je 
pojasnila, kako poteka pridobivanje dovoljenj za organizacijo prireditve. Dobili smo se v 
soboto, 23. 7. 2016, ob 10. uri v Kopru. Pogovor je potekal sproščeno in v dobrem vzdušju. 
Trajal je dve uri. Pred srečanjem smo pripravili osem okvirnih vprašanj odprtega tipa, ki so 
nam predstavljala oporo za pogovor. Uporabili smo pol- strukturiran intervju. 

Letošnji triatlon za pokal Istre se je odvijal 4. 6. 2016. Vse priprave so se pričele že 
15. 4. 2016, skoraj dva meseca pred prireditvijo, ker pa je prireditev potekala že 6. leto 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0929
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0589
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zapored, je organizacija potekala brez zapletov in v že utečenem ritmu. Prireditev sodi med 
rekreativno-tekmovalne športne prireditve. 

Omenjena prireditev vključuje več kategorij, in sicer od triatlona za otroke, malega triatlona 
za vsakogar, do sprint triatlona in štafetnega sprint triatlona. Da lahko sprint triatlon šteje za 
slovenski triatlonski pokal in za državno univerzitetno prvenstvo, je potrebno pridobiti 
potrdilo Triatlonske zveze Slovenije, v kateri rang se prireditev uvršča. 

Kolesarski del tekmovanja poteka po cesti, za kar je treba za določen čas zapreti cesto. Z 
zaporo ceste se zapre tudi dovoz do določenih podjetij, zato je potrebno pridobiti soglasje teh 
podjetij za zaporo ceste. Organizatorka nam je povedala, da takoj po začetku organizacije 
prireditve pričnejo z zbiranjem soglasij Luke Koper, Intereurope in ostalih večjih podjetij. 
Vsa pridobljena soglasja so priložili k prošnji za dovoljenje za zaporo ceste, ki so jo vložili 
2. 5. 2016 na Upravni enoti Koper. 

Dovoljenja, ki so jih morali pridobiti: 
• Dovoljenje za uporabo javne površine – uporaba parkirišča, parka, pomola, pločnika; 

Občina Koper. 
• Dovoljenje za zaporo občinske ceste; Občina Koper. 
• Dovoljenje za zaporo državne ceste; Direkcija za ceste Republike Slovenije. 
• Potrebno je bilo pridobiti dovoljenje DARSA, da so označili, da je izvoz iz avtoceste 

zaprt, kar je bilo nujno za pridobitev dovoljenja za zaporo državne ceste. 
• Dovoljenje za uporabo morja; Uprava republike Slovenije za pomorstvo. 
• Prijavo uporabe zvočnih naprav, ki ne povzročajo prekomerne obremenitve okolja s 

hrupom; Občina Koper. 

Pomembna je tudi izjava, ki jo mora podpisati organizator, in sicer da bodo po koncu 
prireditve prizorišče in celotno progo počistili in vrnili v prvotno stanje. 

Pri pripravi prireditve je od začetka sodelovalo 6 ljudi: naša sogovornica kot glavna 
organizatorka prireditve ter 5 članov ožje ekipe. Na dan prireditve so imeli pomoč 65 
prostovoljcev, ki so pomagali pri prijavi tekmovalcev, postavitvi proge, pripravi prostora, 
reditelji, skrbeli za nemoten potek celotnega tekmovanja, pomagali pri podelitvi priznanj in 
pri čiščenju proge, tekmovalnega prostora in prostora, kjer je potekalo osrednje dogajanje 
podelitve. Rediteljev, ki so skrbeli za varnost na progi, je bilo 46. 

Zaradi narave prireditve je bilo na ustni obravnavi, ki je potekala 30. 6. 2016 določeno, da za 
varnost poskrbita 2 policista. En policist je bil na Ukmarjevem trgu, kjer je potekalo celotno 
dogajanje, drugi pa je bil lociran na kolesarski progi na krožišču pri Luki Koper, kjer je bila 
največja možnost, da pride do problemov z udeleženci cestnega prometa, ki ne upoštevajo 
zapore ceste zaradi prireditve. 
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Za varnost je bilo poskrbljeno. Na prireditvi je bilo eno reševalno vozilo in dva tehnika, ki sta 
bila v stalni pripravljenosti. Taka postavitev je bila določena s strani nujne medicinske 
pomoči glede na naravo in obsežnost prireditve.  

Za varnost v morju so skrbeli trije reševalci, od teh je bil eden usposobljen potapljač, ter štirje 
motorni čolni, ki so bili postavljeni na štirih vogalih plavalne proge. Število reševalcev ter 
motornih čolnov določi Uprava republike Slovenije za pomorstvo ob izdaji dovoljenja za 
uporabo morja. 

Pred prireditvijo so morali organizatorji obvestiti stanovalce in uporabnike parkirišča o zapori 
in prireditvi. To so naredili z letaki, ki so jih raznesli v poštne nabiralnike, obvestila so 
zalepili na parkomat in letake zataknili za brisalce na avtomobilih. Parkirišče na Ukmarjevem 
trgu so spraznili dan pred prireditvijo, saj je bil glavno prizorišče ter start in cilj vseh treh 
disciplin. 

Priprava prireditve in pridobivanje dovoljenj je potekalo nemoteno in brez zapletov. Prav tako 
ni bilo težav pred, med in po tekmovanju. Organizatorka je povedala, da je najpomembneje, 
da se organizatorji držijo rokov za oddajo ter vseh priporočil in določil, ki jih podajo pristojni 
organi skupaj z dovoljenji. S tem se je moč izogniti morebitnim nevšečnostim in neuspeli 
prireditvi. 
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6 ZAKLJUČEK 

Organizacija javnih prireditev zahteva vnaprejšnje načrtovanje in organiziranje med sabo zelo 
različnih aktivnosti in od organizatorja zahteva kompleksna in specifična znanja. Pri tem ne 
gre le za aktivnosti načrtovanja in organiziranja finančnih in kadrovskih virov, aktivnosti 
najema prostorov, dogovorov z deležniki prireditve in podobno, pač pa tudi za aktivnosti, ki 
od organizatorja zahtevajo pravna znanja. Organizacija javnih prireditev je namreč zaradi 
zagotavljanja varnosti, skrbi za javni red in mir, pa tudi zaradi varovanja nekaterih drugih 
pomembnih interesov urejena z zakonodajo. Organizator javne prireditve mora tudi tem, 
pravnim vidikom organizacije javne prireditve, posvetiti ustrezno pozornost, sicer javne 
prireditve sploh ne bo mogel izpeljati ali pa bo javna prireditev izpeljana v nasprotju z 
zakonodajo. Za takšne kršitve je organizator seveda odgovoren, tako kazensko kot tudi 
materialno. 

Zakonodaja, ki jo mora organizator poznati, ureja različne vidike organizacije javne 
prireditve. Ta posega tako na področje zagotavljanja reda na prireditvi, zapore cest, 
zagotavljanja varnosti in zdravja, zagotavljanja požarne varnosti, nujne medicinske pomoči in 
drugo. Zato je prvi korak naše raziskave predstavljala analiza nacionalnega pravnega okvirja s 
ciljem izluščiti vse tiste predpise, ki se nanašajo na organizacijo prireditev pri nas. 
Ugotovitev, za katere predpise sploh gre, je zelo pomembna; pravzaprav predstavlja prvi 
pomembnejši doprinos te naloge. 

Relevantni zakonski akti, ki jih je potrebno upoštevati pri organizaciji javne prireditve so: 
Zakon o javnih zbiranjih, Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih, Zakon o zasebnem 
varovanju, Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah, Zakon o 
cestah, Pravilnik za izvajanje ognjemeta, Zakon o varstvu pred požari, Zakon o gasilstvu, 
Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o 
varnosti na smučiščih, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varstvu okolja, Uredba 
o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup, Pravilnik o 
javni priobčitvi glasbenih del, Pravilnik o uporabi fonogramov, Pravilnih o načinu izdajanja 
dovoljenj za lete zrakoplovov, Zakon o igrah na srečo, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o 
javni rabi slovenščine in Zakon o športu.  

Ugotovimo lahko, da gre za celo množico predpisov, ki posegajo na različna področja. Prav ta 
raznolikost in razpršenost lahko za organizatorje prireditev predstavlja problem, sploh zato, 
ker v zvezi s tem ni moč na enem mestu dobiti vseh relevantnih informacij o pravnih vidikih 
organizacije javne prireditve. Naš predlog je, da se bodisi na ravni države bodisi na ravni 
občin poskrbi za spletno mesto, na katerem bi bile na enem mestu zbrane in dostopne vse 
pravne informacije, ki jih organizator potrebuje, če želi javno prireditev izpeljati skladno z 
zakonodajo. 
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Zahteve, ki jih zgoraj naštete zakonodaja določa, so podrobneje analizirane v diplomski 
nalogi in jih je preveč, da bi jih lahko vse izpostavili v zaključku, zato se v nadaljevanju 
omejujemo le na tiste, ki se nam zdijo najpomembnejše.   

Prvi vidik se nanaša na prijavo javne prireditve oziroma na pridobitev dovoljenja za javno 
prireditev. Kadar se organizira mednarodna športna prireditev ali prireditev, kjer se pričakuje 
več kot 3000 udeležencev, ali prireditev kjer se uporablja odprti ogenj (na primer kresovanje), 
ali pa če se prireditev odvija na javni cesti, je treba prireditev prijaviti. Kar pomeni, da mora 
organizator vnaprej poznati približno velikost prireditve, njen namen, obliko ter vsebino.  

Drugi vidik se nanaša na zagotavljanje varnosti udeležencev prireditve. Če organizator nudi 
mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in se prireditev odvija v okviru 
dejavnosti gostinskega obrata ali drugih dejavnosti za prosti čas v diskotekah ali nočnih 
klubih in je organizirana po 23. urni, je prisotnost varnostnikov na prireditvi obvezna. V 
kolikor za red na prireditvi skrbijo reditelji, vendar je narava prireditve takšna, da reditelji 
sami ne bi zmogli zagotoviti reda, je nujna tudi prisotnost policije. Prisotnost policije je v 
določenih primerih obvezna: za prireditve, ki se odvijajo na cesti; športne prireditve, kjer 
obstaja nevarnost kršitve javnega reda; prireditve, za katere pristojni organ presodi, da je 
prisotnost policije nujna. 

Tretji vidik se nanaša na uporabo javnih površin v povezavi z zagotavljanjem varnosti in 
zdravja. Za športno prireditev, ki se delno ali v celoti odvija na občinski površini in občinski 
ter državni cesti, je potrebno poskrbet za dovoljenja za uporabo vseh površin. Potrebno je 
zagotoviti določeno število rediteljev, ki stojijo in varujejo progo ter zapirajo promet kjer je to 
potrebno. Ker prireditev zapira promet, je potrebno poskrbeti za prisotnost policistov. Njihovo 
število je odvisno od dogovora med organizatorji in policijsko enoto, glede na velikost ter 
naravo športne prireditve. Obvezna je prisotnost reševalnega vozila in tehnikov, njihovo 
število je določeno v dogovoru med organizatorjem in nujno medicinsko pomočjo. Dodatna 
priporočila in ukrepi so odvisni od velikosti, narave in lokacije športne prireditve. 

Četrti vidik se nanaša na obremenjevanje okolja s hrupom. Za prireditve, kjer gre za 
obremenitve s hrupom nad običajno mejo (prekomerne obremenitve s hrupom), mora 
organizator poskrbeti za pravočasno predhodno pridobitev ustreznega dovoljenja.  

V nalogi smo opozorili še na zahteve zakonodaje, ki se nanašajo na predvajanje glasbe na 
javni prireditvi, na varstvo pred požarom, zagotavljanje nujne medicinske pomoči ter na rabo 
jezika.   

Z vidika managementa prireditev je lahko poznavanje celotne zakonodaje, ki ureja javne 
prireditve, težavno prav zaradi razpršenosti zakonskih določb med različne zakone in 
podzakonske akte, ki sodijo na zelo različna področja. Namen te naloge je bil opozoriti na 
pravne vidike organizacije javne prireditve, na enem mestu zbrati vse predpise, ki so 
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relevantni za organizacijo javne prireditve ter z analizo njihovih določb zapolniti vrzel, ki smo 
jo na tem področju opazili. Upamo, da nam je skozi nalogo to tudi uspelo.  
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