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Zadeva: Odziv na pobudo za debirokratizacijo, deregulacijo in digitalizacijo 
procesov za prireditve 

V začetku meseca julija 2016 smo z vaše strani prejeli pobudo za debirokratizacijo, deregulacijo 
in digitalizacijo procesov za prireditve, ki se navezujejo na pridobitev in izdelavo različnih 
dovoljenj, študij, načrtov in ocene, ki organizatorjem predstavljajo velike stroške. Kot primere 
navajate:

1. Vsakoletno kopiranje vsebine elaborata za zapore cest
2. Zagotavljanje zdravstvenega varstva
3. Davčne blagajne
4. Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
5. SAZAS, IPE
6. Zmede ob spremembah, različne razlage soglasodajalcev,…
7. Visoki stroški
8. Povečanje birokracije
9. Prepoved točenja alkohola na športih prireditvah
10. Povečanje odgovornosti organizatorja
11. Premalo sodelovanja med organi itd…

Ministrstvo za javno upravo je pobudo posredovalo v reševanje sedmim resorjem in prejelo šest 
odzivov, odziv ni posredovalo Ministrstvo za okolje.

V nadaljevanju na kratko povzemamo odzive ministrstev.

Zakonodaja, ki pokriva področje organiziranja prireditev na/ob javnih cestah ne zahteva, da se 
vsako leto predloži nov elaborat za zaporo določenega cestnega odseka, ampak se v postopku 
lahko predloži elaborat  iz prejšnjega leta/let, seveda pod pogojem, da na cestnem odseku, kjer 
se vzpostavlja zapora ceste, ni pomembnega odstopanja od prometne ureditve in prometne 
obremenitve ter drugih za zagotavljanje prometne varnosti pomembnih podatkov, ki so bili 
upoštevani pri izdelavi elaborata zapore ceste iz prejšnjega leta/let. 
Ker sta bila v letošnjem letu sprejeta tudi Pravilnik o prometni signalizacij in prometi opremi na 
cestah in Pravilnik o zaporah na cestah bo potrebno elaborate za zaporo ceste izdelati na novo, 
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pri čemer se bo lahko elaborate zapore cest uporabljalo več let, ob upoštevanju navedenih 
pogojev.

V zvezi z javnim dostopom do že izdelanih elaboratov zapore ceste Ministrstvo za infrastrukturo 
pojasnjuje, da gre pri elaboratih za dokument, ki ga naročnik kupi, zato samo 
naročnik/organizator prireditve odloča o njegov nadaljnji distribuciji za potrebe organizatorjev 
drugih prireditev na določenem (istem) cestnem odseku.

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) pojasnjuje, da se vaši predlogi neposredno ne nanašajo 
na spremembe Zakona o javnih zbiranjih in da projekta e-poročanja podatkov o gostih v turizmu 
ni mogoče enačiti z obveznostjo pridobitve dovoljenj oziroma soglasij, ki jih imajo organizatorji 
javnih zbiranj. Pri e-poročanju gre zgolj za posredovanje podatkov o gostih, ki so se nastanili ali 
prenočujejo pri gostiteljih, ki so zavezani za poročanje. Organizator javnega zbiranja pa je 
zavezan k pridobitvi določenih dovoljenj, le ta pa pristojni organ običajno izda v upravnem 
postopku, katerega pa organ ne more začeti po uradni dolžnosti.

MNZ je pred leti že sodelovalo na sestankih glede možnih poenostavitev predpisov v smeri 
večkratne uporabnosti dovoljenj, soglasij in elaboratov različnih organizatorje za prireditve, ki 
potekajo na območju za katerega je bil izdelan elaborat oziroma izdano dovoljenje. Glede na 
navedeno je ministrstvo tudi v bodoče pripravljeno sodelovati pri morebitnih nadaljnjih 
aktivnostih, ki bi pripomogle k lažjemu organiziranju javnih prireditev.

Ministrstvo za zdravje (MZ) pojasnjuje, da je v zvezi s postopkom za izmenjavo podatkov med 
službo nujne medicinske pomoči in upravno enoto trenutni postopek poenostavljen, saj izvajalec 
službe NMP upravni enoti sporoči le, ali je zdravstveno varstvo na prireditvah višjega ranga, kot 
ga je predvidel organizator prireditve, ustrezno. Organizator prireditve je dolžan v postopku 
pridobitve dovoljenja za organizacijo prireditve predložiti tudi dovoljenje MZ. UE lahko iz 
dovoljenja pridobi vse potrebne podatke, s čimer je omogočen hitrejši in enostavnejši postopek, 
saj uradni osebi UE ni potrebno zahtevati dodatnih podatkov. V primerjavi s prejšnjim 
Pravilnikom NMP so sedaj natančneje določeni kriteriji za določitev tipa prireditve in 
zahtevanega obsega zdravstvenega varstva. Dodatno pa morajo izvajalci zdravstvenega 
varstva na prireditvah pridobiti dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje te dejavnosti, s 
čimer se izpolnjuje 3. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJIF in 
14/13). 

Ministrstvo za finance pojasnjuje, da sledijo težnji po odpravi administrativnih ovir, in sicer z 
razbremenitvijo davčnih zavezancev s Pravilnikom o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona 
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 39/16), ki velja s 4. 6. 2016. Sprejeta je 
dopolnitev 143. člena, ki določa izjeme od obveznosti izdajanja računov za namene DDV. 
Sprememba se nanaša na poenostavitve obveznosti izdajanja računov za namene DDV zlasti 
za majhne davčne zavezance in pod določenimi pogoji za nepridobitne organizacije oz. društva. 
Podrobnejša navodila so dostopna na spletnih straneh Finančne uprave.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pojasnjujejo, da se v okviru predloga 
Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, predvideva možnost 
nekomercialne rabe avtorskega dela po predhodnem dovoljenju imetnika pravic, hkrati pa se 
zagotavlja tudi zakonska podlaga za skupni račun oziroma skupno položnico kolektivnih 
organizacij, če se bodo kolektivne organizacije o njej dogovorile.

Ministrstvo za javno upravo je z vidika nadaljnjih aktivnosti odprave administrativnih ovir 
pripravljeno sodelovati v okviru svojih pristojnosti z ostalimi resorji in prispevati k lažjemu 



organiziranju javnih prireditev. Ob tem dodajamo, da so prireditve in shodi, ki morajo biti po 
veljavni zakonodaji, prijavljeni na Policiji oziroma UE,  zbrani na enem mestu. Enotno spletno 
mesto obstaja na domači strani portala e Uprava in je s strani državljanov in nekaterih poslovnih 
subjektov zelo obiskano. Možno je podati tudi e-vlogo, ki pa je v tem trenutku tudi po naši 
presoji nekoliko prekompleksna, zato se bomo v sodelovanju z ostalimi resorji trudili, da se 
dosežejo še določene poenostavitve, ki bodo tudi e-vlogo naredile bistveno enostavnejšo in 
prijaznejšo za uporabnike.

Jelena Tabaković
Direktorica
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