
Drugi ukrepi, ki jih mora zagotoviti organizator 

 

dejavnosti ukrepi, ki jih je dolžan 
zagotoviti organizator 

predpis, ki zahteva 
izvedbo ukrepov 

organizacija prireditve na (v) 
nepremičnini v lasti fizične oz. v 
lasti ali upravljanju pravne osebe 

soglasje lastnika oz. 
upravljavca; 
dokazilo o obvestitvi 
lokalne skupnosti, če 
lokalna skupnost ni 
obveščena kot lastnik ali 
upravljavec 
prireditvenega prostora 

Zakon o javnih zbiranjih 
(Uradni list RS, št. 113/05 
– UPB2, 85/09, 59/10 in 
39/11) 

organizacija tekmovalne športne 
prireditve v kolesarstvu ali avto-
moto športu na cesti 

prometno-tehnična 
dokumentacija začasne 
prometne ureditve ob 
zapori ceste, ki jo izdela 
pravna oseba, 
registrirana za to 
dejavnost 

Zakon o javnih zbiranjih 
(Uradni list RS, št. 113/05 
– UPB2, 85/09, 59/10 in 
39/11) 

organizacija prireditve na cesti določitev znaka, ki 
označuje, da se izvaja 
javna prireditev ter vrsto 
prireditve 

Zakon o javnih zbiranjih 
(Uradni list RS, št. 113/05 
– UPB2, 85/09, 59/10 in 
39/11) 

uporaba predmetov ali naprav, 
zaradi katerih je lahko ogroženo 
življenje ali zdravje ljudi ali 
premoženje 

dokazilo o varni uporabi 
predmetov (npr. elaborat 
izvedbe ognjemeta) ali o 
tehnični brezhibnosti 
naprav (npr. listina o 
skladnosti) 

Zakon o javnih zbiranjih 
(Uradni list RS, št. 113/05 
– UPB2, 85/09, 59/10 in 
39/11) 

Pravilnik o izvajanju 
ognjemetov (Uradni list 
RS, št. 103/05, 35/08-
ZEPI in 104/08) 

predpisi o tehničnih 
zahtevah za proizvode 

prireditev tombole oziroma 
srečelova v okviru kulturnega 
oziroma zabavnega programa 
prireditve v organizaciji društva s 
sedežem v RS (enkrat letno), s 
skupno vrednostjo srečk, ki ne 
presega določenega zneska, 
kadar tudi posamezni dobitek ne 
presega zneska od katerega se še 
ne plačuje davek od iger na srečo 
 
 
 
 
 
 
 
 

obvestitev UE v roku 8 
dni pred prireditvijo 

Zakon o igrah na srečo 
(Uradni list RS, št. 14/11-
UPB)  

 

Odredba o klasičnih igrah 
na srečo, ki se lahko 
prirejajo brez dovoljenja 
(Uradni list RS, št. 55/95, 
14/97 in 14/09) 
 
Pravilnik o valorizaciji 
zneskov za odmero 
davkov po Zakonu o 
davkih občanov za leto 
2006 (Uradni list RS, št. 
4/06) 



shodi in prireditve z uporabo 
zvočnih in drugih naprav, ki 
povzročajo dopusten hrup 

prijava pristojnemu 
občinskemu organu 

Uredba o načinu uporabe 
zvočnih naprav, ki na 
shodih in prireditvah 
povzročajo hrup (Uradni 
list RS, št. 118/05) 

pomoč policije pri vzdrževanju 
reda v dogovoru z organizatorjem, 
kadar bi na shodu oz. prireditvi 
lahko prišlo do ravnanj iz 26. 
oziroma 27. člena zakona 

povrnitev stroškov policiji Zakon o javnih zbiranjih 
(Uradni list RS, št. 113/05 
– UPB2, 85/09, 59/10 in 
39/11) 

 

 

 


