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Problematika v zvezi z izdajanje dovoljenj za javne prireditve
Krovni zakon-Zakon o javnih zbiranjih, glede na vrsto javnih zbiranj pa neposredno urejajo
posamezna področja še ostali zakoni kot je Zakon o športu za športne prireditve, Zakon o varstvu
pred utopitvami za prireditve na vodi ali ob vodi, Zakon o veterinarskih merilih skladnosti kadar
poteka prireditev, kjer so prisotne živali itd.
Zakon o javnih zbiranjih loči shode in prireditve za katere zadostuje prijava na PP ter
shode in prireditve za katere je potrebno dovoljenje upravne enote:
 shodi in prireditve na javni cesti, če predstavljajo izredno uporabo ceste;
 mednarodne športne prireditve in članska tekmovanja v kolektivnih športih, če sodeluje
vsaj en klub prve državne lige;
 prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oz. predmeti ali naprave, zaradi katerih je
lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi ali premoženje;
 ter prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev.
Organizator mora k vlogi s katero zaprosi za dovoljenje priložiti različne priloge glede na
naravo in vrsto shoda oz. prireditve:
• dokazilo o pisni seznanitvi lokalno skupnost o shodu oz. prireditvi;
• soglasje lastnika oz. upravljavca zemljišča oz. prostora, na katerem se organizira shod
oz. prireditev;
• dovoljenje lokalne skupnosti za čezmerno obremenitev okolja s hrupom, če se
uporabljajo naprave, ki povzročajo hrup;
• dokazila o tehnični brezhibnosti naprav oz. o varni uporabi predmetov, če se uporabljajo
naprave ali predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oz.
premoženje;
• če je zaradi shoda ali prireditve potrebno prepovedati, preusmeriti ali omejiti javni
promet je potrebno dovoljenje za zaporo državne ceste (Direkcije RS za ceste) ter
dovoljenja lokalne skupnosti za zaporo lokalne ceste, elaborat zapore ceste ali tipsko
shemo začasne prometne ureditve (vse tekmovalne športne prireditve na javni cesti
predstavljajo izredno uporabo javne ceste.)
ROK ZA VLOŽITEV VLOGE
- v primeru ko zadostuje prijava na PP je rok prijave 3 dni pred dnevom shoda oziroma 5
dni pred dnevom prireditve,
- vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator podati pri upravni enoti najmanj 7 dni pred
dnevom shoda oziroma 10 dni pred dnevom prireditve. (13. člen)
- vlogo za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na javni cesti
mora organizator podati najmanj 30 dni pred dnevom prireditve. (21a. člen)
- dovoljenje za prireditev na javni cesti, ki poteka na območju dveh ali več upravnih enot,
izda upravna enota, na območju katere se bo prireditev pričela.
Kratek 10 dnevni zakonski rok je namenjen zgolj postopku izdaje dovoljenja, to je presoji
upravne enote, ali je organizator z vlogo in prilogami izkazal vse potrebno v smislu zakonskih
določil.
Rok je namenjen tudi sklicu ustne obravnave z namenom, da se razjasni določene stvari in če
je potrebno, da se določijo še dodatnih varnostni ukrepi.

TEŽAVE S KATERIMI SE SREČUJE UE PRED IZDAJO DOVOLJENJA ZA JAVNO
PRIREDITEV:
dovoljenja za zaporo lokalnih cest:

občine morajo biti pri izdaji dovoljenja za zaporo ceste pozorne na trenutno dejansko stanje
lokalnih cest, za katere izdajo dovoljenje za delno ali popolno zaporo (npr. gradbena dela,..), v
dovoljenju mora biti trajanje zapore ceste usklajeno s programom prireditve oz. časom trajanja
prireditve.
dovoljenja za uporabo zvočnih naprav:
Pristojnost izdaje dovoljenja za uporabo zvočnih naprav je v pristojnosti občin. UE se v
postopkih izdaje dovoljenja za javno prireditev srečuje s težavami, ker organizator do dneva
prireditve še nima pridobljenega dovoljenja za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom,
čeprav je vlogo na občino podal pravočasno.
Dogaja se, da dovoljenje prejmemo tudi na dan, ko se je prireditev že začela. (Zavod za turizem
Kranj, ki deluje pod okriljem MOK).
Zato se uslužbenci UE pogosto sami povežejo z uslužbenci občine in prosijo za čimprejšnjo
izdajo dovoljenja za uporabo zvočnih naprav.
Zaradi nepravočasnosti izdaje dovoljenja za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom, to
povzroča težavo predvsem pri izvedbi ustnih obravnav, ko naj bi bila vloga že popolna.
Kranj: ni ustreznega nadomeščanja odsotnih uslužbencev ali pa ni podpisnika.
soglasja za uporabo prireditvenega prostora:
občine, ki so lastnice prireditvenih prostorov naj bodo pozorne, da ne izdajo soglasja za
uporabo prireditvenega prostora na isti termin na istem prireditvenem prostoru dvema
organizatorjema hkrati oz. za dve različni prireditvi (Šenčur, Kranj)
(primer: občina Šenčur je pred leti izdala dovoljenje tako kolesarjem kot konjenikom; Kranj je
izdala soglasje dvema organizatorjema: Srbsko kulturnemu društvu in Zavodu Carnica za isti
čas in isti prireditveni prostor - dovoljenje za zaporo ceste v petek dne 13. 9. 2013, v starem
delu mesta Kranj).
ustna obravnava:
UE za vse večje javne prireditve skliče ustno obravnavo z namenom ugotoviti dejansko stanje,
ugotoviti ali so izpolnjene vse zahteve za pridobitev dovoljenja, predvsem pa skupaj z vabljenimi
določiti dodatne varnostne ukrep z namenom, da bo prireditev potekala varno za vse
obiskovalce oz. udeležence javne prireditve.
Dogaja se, da organizator vse do dneva ustne obravnave spreminja oz. dopolnjuje program, ki
lahko vpliva tudi na že izdana dovoljenja občin. Da bi ustno obravnavo izpeljali kvalitetno in
organizatorju izdali ustrezno dovoljenje, se pričakuje, da se predstavniki občin udeležijo ustne
obravnave.
Predlagamo, da se ustne obravnave udeležijo uradne osebe občin, katerim je prireditev za
katero je sklicana ustna obravnava dobro poznana.

Prepozno izdajanje dovoljenj občin onemogoča upravni enoti:
 pravočasno izdajo dovoljenja za izvedbo shoda oz. prireditve (UE mora organizatorju
vročiti odločbo o prepovedi shoda oz. prireditve brez odlašanja, najkasneje pa dva dni
pred dnevom shoda oz. prireditve. Če UE odločbe ne vroči oziroma se ustno ne izreče
v predpisanem roku, se šteje, da je shod oz. prireditev dovoljena)
 pravočasno obveščanje PP Kranj in
 pravočasno objavo shoda oz. javne prireditve na portalu e-uprava
 pa tudi organizatorji prireditev so v dvomu ali jim bo UE sploh izdala dovoljenje.
mag. Renata Kozan
vodja oddelka za upravne notranje zadeve
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