UPORABNE INFORMACIJE ZA ORGANIZATORJE PRIREDITEV V OBČINI
SEVNICA

1. KAJ JE JAVNI SHOD OZIROMA JAVNA PRIREDITEV
Javni shod oziroma javna prireditev je vsako organizirano zbiranje ljudi na prostem ali v zaprtem
prostoru, ki ima določenega organizatorja ter vnaprej določen program, udeležba pa je brezpogojno ali
pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.
Javni shod (v nadaljevanju: shod) se organizira z namenom izražanja mnenj in stališč o vprašanjih
javnega (širšega, splošnega) pomena ali skupnega pomena (ki zadevajo le udeležence shoda).
Javno prireditev (v nadaljevanju: prireditev) se organizira z namenom izvajanja kulturne, športne,
zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti.
2. DOLŽNOST PRIJAVE ALI PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA SHOD OZIROMA PRIREDITEV
Shod oziroma prireditev mora organizator prijaviti pristojni policijski postaji (policijskem oddelku ali
policijski pisarni) na območju katere se organizira in sicer shod najmanj 3 dni pred dnevom shoda,
prireditev pa najmanj 5 dni pred dnevom prireditve.
Če je za shod oziroma prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št. 113/05 – UPB, 85/09)
potrebno dovoljenje, mora organizator podati prošnjo pri upravni enoti, na območju katere se
organizira shod oziroma prireditev najmanj 7 dni pred dnevom shoda oziroma prireditve, če poseben
zakon ne določa drugače.
Za izdajo dovoljenja za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in
prireditve na cesti, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot mora organizator prošnjo podati
najmanj 30 dni pred dnevom prireditve pri pristojni upravni enoti. Če prireditev poteka na cesti na
območju dveh ali več upravnih enot, mora organizator vlogo podati pri upravni enoti, na območju
katere se bo prireditev pričela.
3. SHODI IN PRIREDITVE, ZA KATERE JE POTREBNO PRIDOBITI DOVOLJENJE – dovoljenje
izdaja Upravna enota










shodi in prireditve na cesti
prireditve, kjer obstaja nevarnost utopitve
prireditve z zbiranjem živali
mednarodne športne prireditve
tekmovanja klubov v prvi državni ligi članic oziroma članov v kolektivnih športih
prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj
prireditve, na katerih se uporabljajo predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali
zdravje ljudi oziroma premoženje
prireditve, na katerih se uporabljajo naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali
zdravje ljudi oziroma premoženje
prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3.000 udeležencev.

4. SHODI IN PRIREDITVE, ZA KATERE ZADOSTUJE PRIJAVA NA POLICIJSKO POSTAJO
Shod oziroma prireditev za katero ni potrebno dovoljenje, mora organizator vseeno prijaviti na
policijski postaji.

Obveznosti prijave ni, če prireditev organizirajo:
 gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki kot svojo redno
registrirano dejavnost v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te
dejavnosti;
 državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, društva
ter druge organizacije v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, v svojih poslovnih prostorih,
ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti;
 študenti, dijaki in učenci v mejah hišnega reda v šolskih prostorih.
5. VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ALI OBČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV
OKOLJA S HRUPOM
PRAVNE PODLAGE:
 Zakon o varstvu okolja, (Ur. list RS, 39/2006- ZVO-1-UPB1, 70/08-ZVO-1B, 108/09);
 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/2005, 34/2008,
109/09 in 62/10);
 Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. list
RS, št. 118/2005, v nadaljevanju uredba).
Dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom izda pristojni organ občine
za javne prireditve. Dovoljenje se izda pri uporabi zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki se izvaja na
prostem, v odprtem prostoru stavbe ali na odprti ali nepokriti površini objekta oziroma stavbe, razen
kadar gre za shod ali prireditev v objektu za športne ali druge javne prireditve, za katerega je bilo v
skladu s predpisi s področja varstva okolja, ki urejajo hrup v okolju, izdano okoljevarstveno dovoljenje
za obratovanje.
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolje s hrupom izda pristojni organ občine (6. člen
uredbe).
V vlogi za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je potrebno navesti naslednje:
 odgovorno osebo organizatorje prireditve
 kraj prireditve
 čas poteka prireditve
 čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav,
 vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in
 mesto namestitve zvočnih naprav.
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolje s hrupom izda pristojni organ občine, če je vloga
vložena pri pristojnem občinskem organu vsaj trideset dni pred začetkom prireditve in se zvočne
naprave na prireditvi ne bodo uporabljale več kakor osem ur, od tega največ štiri ure v času noči, pri
čemer se za čas uporabe zvočnih naprav šteje celoten čas njihove uporabe od začetka do konca
prireditve, vključno z njihovimi prekinitvami.
Dan, večer in noč so obdobja dneva, pri čemer traja dan dvanajst ur, večer štiri in noč osem ur.
Začetek dneva je ob 6.00, začetek večera ob 18.00 in začetek noči ob 22.00.
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom lahko pristojni občinski organ izda tudi
za prireditev, ki traja več dni zaporedoma, če se v posameznem dnevu zvočne naprave uporabljajo
največ osem ur, od tega največ štiri ure v času noči in največ do 2.00 ponoči, ali za več prireditev
skupaj, če jih organizira ista oseba na istem kraju v obdobju šest mesecev po izdaji dovoljenja za
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, število prireditev pa ni večje od šest.

K vlogi za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je treba priložiti
poročilo o emisiji hrupa v okolje (7. člen uredbe), katerega izdelavo mora zagotoviti organizator
prireditve in iz katerega morajo biti razvidni:
 opis in shema nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč,
 način pritrditve opisa in sheme iz prejšnje alineje na zvočno napravo in
 mesto namestitve posameznega zvočnika ter višino njegove namestitve glede na površino
prostora, kjer poteka prireditev, in smeri glavnih osi zvočnikov.
Ne glede na zgoraj navedeno, lahko pristojni občinski organ v skladu z 8. členom uredbe izda
dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju prireditve na podlagi
vloge, kateri je namesto poročila o emisiji hrupa v okolje priložena dokumentacija o nazivni električni
moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice, če je iz
priložene dokumentacije razvidno, da:
 razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za
nazivno električno moč določena v Prilogi 2, ki je sestavni del uredbe, in
 število vseh zvočnikov ni večje od šest.
Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice mora biti v merilu 1: 1000, na njem pa
morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso oddaljene več kot
600 m, in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj.
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom izda pristojni občinski organ, če je
vloga vložena pri pristojnem občinskem organu vsaj trideset dni (30 dni) pred začetkom prireditve.
Vlogi je potrebno priložiti takso v znesku 21,02 EUR.
6. SHODI IN PRIREDITVE NA JAVNIH CESTAH
Javne ceste delimo na državne ceste in občinske ceste. Državne ceste so v lasti Republike
Slovenije,občinske ceste pa v lasti občin.
a) ZAPORE OBČINSKIH CEST
S 1. julijem 2011 prične veljati Zakon o cestah (ZCes-1; Ur. list RS.št. 109/2010).
Nov zakon ureja:
- status in kategorizacijo javnih cest,
- enotna pravila za gradnjo, uporabljanje in vzdrževanje vseh javnih cest ter pogoje za uporabo
nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo ja javni cestni promet, zaradi zagotavljanja enakih
pogojev za varno odvijanje cestnega prometa na celostnem cestnem omrežju,
- obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran
promet
- upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih
S tem prinaša tudi spremembe pri zaporah cest zaradi del ali prireditev na občinski cesti:
101. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
-

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba
delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih
cest.

-

Dovoljenje upravljavca občinskih cest za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za
športne in druge prireditve na njej.

-

Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste,
preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

-

Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti
policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred
spremembo ter javnost na krajevno običajen način.

Tudi Odlok o občinskih cestah v Občini Sevnica (Ur. list RS št. 27/2010 – UPB), določa pogoje
za izdajo dovoljenj za zaporo občinskih cest in sicer:
49. člen
-

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pooblaščena oseba oddelka za
okolje in prostor. O izdanih dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste obvesti
policijo, pooblaščeno uradno osebo in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
Dovoljenju mora biti priložena prometno – tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

-

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom
zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se
predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter
prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delna ali popolne zapore
ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti
če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med
turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

Najpomembnejši spremembi, ki jih prinaša zakon sta torej:
-

da lahko zaporo na občinskih cestah postavi samo izvajalec rednega vzdrževanja občinske
ceste (V letu 2010 je Občina Sevnica podelila koncesijo za izvajanje rednega vzdrževanje lokalnih cest,
za obdobje 4 let in sicer za obdobje med 01.11.2010 in 01.11.2014. Koncesijo za vzdrževanje lokalnih
cest na levem bregu reke Save je pridobilo podjetje - CGP d.d. iz Novega mesta, za desni breg reke
Save pa podjetje Gradnje d.o.o. iz Boštanja.)

-

vsaki vlogi mora biti priložen Elaborat - prometno tehnična dokumentacija začasne prometne
ureditve v času delne ali popolne zapore ceste

-

Elaborat - prometno tehnične dokumentacij za izvedbo začasne prometne ureditve v času
delne ali popolne zapore ceste, lahko izdela vsakdo, ki je registriran za opravljanje tovrstne
dejavnosti.

b) ZAPORE DRŽAVNIH CEST
Pridobitev dovoljenj za državne ceste ureja Zakon o javnih cestah (ZJC; Ur. list RS, št. 29/97, 18/02,
50/02 Odl.US: U-I-224/00-15, 110/02-ZGO-1, 131/04 Odl.US: U-I-96/02-20, 92/05, 33/06-UPB1, 33/06
Odl.US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1) v svojem 64. in 65.
členu.
Omenjeni zakon velja do 01.07.2011, ko prične veljati nov Zakon o cestah (ZCes-1; Ur. list RS, št.
109/10), ki ureja tematiko v 73. in 74. členu.
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo državne ceste izda Direkcija RS za ceste.

7. DRUGE DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA


Organizator mora shod oziroma prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne
bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da
ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.



Organizator mora določiti vodjo. Vodja je lahko oseba, ki je stara najmanj 18 let in ima
ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog vodje.



Glede na značaj shoda oziroma prireditve in pričakovano število udeležencev mora
organizator za zagotavljanje reda na prireditvenem prostoru zagotoviti rediteljsko službo.



Če poseben predpis za posamezne vrste prireditev postavlja tudi druge zahteve (npr. Zakon o
varstvu pred utopitvami), mora organizator izpolniti tudi te zahteve, kar mora navesti v prijavi
oziroma v prošnji, prošnji za dovoljenje pa priložiti tudi morebitna dokazila.



Če se na shodu oziroma prireditvi opravljajo druge dejavnosti, ki jih urejajo drugi predpisi,
mora organizator izpolniti tudi pogoje, ki jih za opravljanje dejavnosti določajo ti predpisi.



Pogoji za nekatere najpogostejše dejavnosti na shodih in prireditvah, ki jih mora izpolniti
organizator, so predstavljeni na spletnem portalu Ministrstva za notranje zadeve
(http://mnz.gov.si) in e-uprave (http://euprava.gov.si).

