
 Predpisi, ki neposredno urejajo področje javnih zbiranj 

 

vrsta javnih zbiranj 

 
zahteve predpisa predpis 

javni shodi in javne 
prireditve 

prijava pristojni* policijski 
postaji, oddelku policije oz. 
policijski pisarni;  
pridobitev dovoljenja pristojne 
UE** 

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

 

predvolilni shodi priglasitev UE, če je shod na 
javnih prometnih površinah; 
obvestitev policijske postaje za 
ostale shode 

Zakon o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 
41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08 
Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11 in 
28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-
316/09-19) 

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

organizacija javne, 
zlasti športne 
prireditve 

dodatni ukrepi Pravilnik o službi nujne 
medicinske pomoči (Uradni list. 
RS, št. 57/07) 

športne prireditve dodatni ukrepi  Zakon o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 27/02 -odl. US, 15/03, 
110/02 – ZGO in 15/03-ZOPA) 
 
Uredba o splošnih ukrepih v 
športnih objektih na športnih 
prireditvah (Uradni list RS, št. 
70/03 in 96/05) 

prireditve na vodi ali 
ob vodi 

pridobitev dovoljenja; 
dodatni ukrepi 

Zakon o varstvu pred utopitvami 
(Uradni list RS, št. 42/07 – 
UPB1 in 9/11) 

prireditve na smučišču dodatni ukrepi Zakon o varnosti na smučiščih 
(Uradni list RS, št. 3/06 – UPB1 
in 17/08) 

prireditve, na katerih 
obstaja nevarnost 
požara ali eksplozije 

dodatni ukrepi Zakon o varstvu pred požarom 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1 
in 9/11) 
 
Uredba o varstvu pred požarom 
v naravnem okolju (Uradni list 
RS, št. 4/06) 
 

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

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

določitev načina uporabe 
zvočnih naprav; 
omejitve ravni hrupa 

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



hrup 

prireditve z zbiranjem 
živali 

pridobitev dovoljenja Zakon o veterinarskih merilih 
skladnosti (Uradni list RS, št. 
93/05) 

prireditve v naravnem 
okolju 

prepoved vožnje Uredba o prepovedi vožnje z 
vozili v naravnem okolju (Uradni 
list RS, št. 16/95, 28/95, 35/01 in 
41/04 – ZVO) 

prireditve v podzemnih 
jamah 

prepoved organiziranja, razen 
za kulturne prireditve oziroma 
verske shode, če s tem 
soglaša pristojno ministrstvo 

Zakon o varstvu podzemnih jam 
(Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06-
ZDru-1) 

prireditve z uporabo 
avtorskih del 

predhodna pridobitev pravice 
za javno priobčitev varovanih 
del pri organizaciji avtorjev za 
kolektivno uveljavljanje 
avtorskih pravic (kolektivna 
organizacija) 

Zakon o avtorski in sorodnih 
pravicah (Uradni list RS, št. 
16/07 – UPB3, 68/08 in 85/10 
Skl.US: U-I-191/09-7, Up-
916/09-16) 

* na območju katere se organizira javni shod ali javna prireditev, ki jo je potrebno prijaviti 

** upravna enota, na območju katere se organizira javni shod ali javna prireditev, za katero je potrebno dovoljenje 

 
 


