
VLOŽNIK: Opozorilo!
Prijavo morate podati v dveh izvodih!

(ime in priimek oz. firma organizatorja)

(naslov/sedež)

(tel. št. oz. e-naslov)

ORGAN

(pristojna policijska postaja ali pristojna upravna enota*)

ZADEVA:  PRIJAVA JAVNE PRIREDITVE
  PRIJAVA JAVNEGA SHODA
  PROŠNJA ZA DOVOLITEV JAVNE PRIREDITVE
  PROŠNJA ZA DOVOLITEV JAVNEGA SHODA (Ustrezno označite!)

M Ž
A.  ORGANIZATOR:

(ime in priimek oz. firma organizatorja, EMŠO oz. datum rojstva in spol oz. matična številka pravne osebe)

državljan/ka __________________________, s stalnim/začasnim prebivališčem oz. sedežem _____________________
(samo za fizične osebe)

_________________________________________________________________________________________, ki ga/jo zastopa
(kraj, ulica in hišna številka)

__________________________________________________________
(ime in priimek zastopnika/ce pravne osebe)

B. PRIREDITEV:
Prijavljam/prosim za dovoljenje za prireditev/shod: __________________________________________________, ki bo

dne ____.____ od - do __________ ure, v/na _______________________________________________________________

dne ____.____ od - do __________ ure, v/na _______________________________________________________________

dne ____.____ od - do __________ ure, v/na _______________________________________________________________

(točno navedite kraj prireditve/shoda)

(V primeru, da prireditev/shod poteka na več prizoriščih oz. več dni ob različnih urah, navedite vsa prizorišča ter vse datume in termine.
Če obrazec tega ne omogoča, opise priložite v posebni prilogi.)

Prireditev/shod bo potekal/a po naslednjem programu:

(Navedite tudi morebitno uporabo odprtega ognja oz.predmetov in naprav, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi ali 
premoženje. Če obrazec tega ne omogoča, opise priložite v posebni prilogi.)

Prireditve/shoda se bo udeležilo _________________________ udeležencev.

M Ž

C. ZAGOTAVLJANJE REDA:
Vodja prireditve/shoda je: ________________________________________________________________________________ 

(ime in priimek)

(EMŠO oz. datum rojstva in spol)
, državljan/ka _____________________________________________,

s stalnim/začasnim prebivališčem ________________________________________________________________________. 
(kraj, ulica in hišna številka)
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Največja zmogljivost prireditvenega prostora je _______________________ oseb.
(predvideno število) 

(število**) 

(ime/naziv prireditve/shoda)



M ŽVodja rediteljev je _____________________________________________ 
(ime in priimek, EMŠO, oz. datum rojstva in spol)

državljan/ka ____________________________, s stalnim/začasnim prebivališčem _______________________________

__________________________, ki jo zastopa ____________________________________________.

(Navedite število rediteljev, njihovo razmestitev po prireditvenem prostoru z morebitnim opisom kritičnih mest ter ukrepe za varovanje življenja
in zdravja udeležencev in drugih oseb, premoženja, preprečitev ogrožanja varnosti javnega prometa, varovanje okolja, kadar so ti ukrepi

glede na naravo  prireditve/shoda potrebni ali jih zahtevajo drugi predpisi.
 Če obrazec tega ne omogoča, opise priložite v posebni prilogi.)

D. PRILOGE: priloženo:

1. podrobnejša opredelitev kraja, časa, trajanja, programa prireditve/shoda oz.    
    načina varovanja (Ustrezno podčrtajte!)

DA NE

2. soglasje lastnika/ce oz. upravljavca/ke prireditvenega prostora DA NE
3. dokazilo o pisni obvestitvi lokalne skupnosti o prireditvi/shodu DA NE
4. dovoljenje za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom, ki ga povzroča 
    prireditev/shod DA NE

5. dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav oz. varni uporabi predmetov, če se ti
    uporabljajo na prireditvi/shodu DA NE

6. dovoljenje za zaporo ceste oz. omejitev prometa s prometno tehnično 
    dokumentacijo, če je zaradi prireditve potrebno prepovedati oz. omejiti promet DA NE

7. upravna taksa po tar. št. 1 in 3 ZUT (Za prijavo se taksa ne plača!) DA NE
8. druge priloge

___________________________________. Rediteljsko službo bo izvajal/a _______________________________________
(kraj, ulica in hišna številka) (firma)

_____________________,                               , s sedežem _______________________________________________________
(matična številka) (kraj, ulica in hišna številka)

(ime in priimek zastopnika/ce pravne osebe)

(Izpolnite samo, če bo varovanje zagotavljal subjekt, ki opravlja dejavnost zasebnega varovanja.)
Za neposredno vročanje spisov na sedežu pristojnega organa določam

_________________________________, ______________________________________________________________________,
(kraj, ulica in hišna številka stalnega ali začasnega prebivališča)(ime in priimek)

ki je pristojnemu organu dosegljiv/a na __________________________________________________________________.
(Obvezno izpolnite pri vložitvi prošnje za izdajo dovoljenja.) (tel. št. oz. e-naslov)

Način varovanja prireditve/shoda:

* Prireditev oz. shod prijavite na policijski postaji, oddelku policije ali policijski pisarni, pristojni glede na kraj prireditve ali shoda. Prošnjo za dovolitev 
prireditve oz. shoda vložite pri krajevno pristojni upravni enoti. Če prireditev na cesti poteka na območju več upravnih enot, je pristojna upravna 

enota, na območju katere se bo prireditev pričela.
** Podatek o največji zmogljivosti prireditvenega prostora po predpisih, ki urejajo graditev objektov ter varstvo pred požarom navedite, 

če je za prireditveni prostor določena zgornja meja zmogljivosti. 

Datum: ____.____.20____
Žig

(za pravne
osebe) (podpis organizatorja oz. pooblaščene osebe)
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PRILOGA:

Podrobnejša opredelitev    kraja, časa, trajanja, programa prireditve/shoda   načina varovanja
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