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1. UVOD 
 
Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, 

izobraževalne, verske ali druge aktivnosti, ki ima določenega organizatorja ter vnaprej določen program, 

tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.   

 

Krajinski park Zgornja Idrijca je kot zavarovano območje narave prednostno namenjeno varovanju 

naravnih vrednot, ohranjanju in izboljšanju stanja biotske raznovrstnosti ter ohranjanju krajinske 

pestrosti. Je pa tudi privlačno za športno rekreativne aktivnosti, ki pa se morajo izvajati v skladu z 

varstvenim režimom Krajinskega parka Zgornja Idrijca, tako da čim manj motijo naravo in obiskovalce v 

njej. 

 

Pri organizaciji javnih dogodkov v Krajinskem parku Zgornja Idrijca se je predvsem pomembno zavedati, 

da je prostor dogajanja v Krajinskem parku Zgornja Idrijca, ki je zavarovano območje. Zato je izvedba 

javnih dogodkov možna samo ob upoštevanju strogih pogojev ohranjanja in varstva narave, ki je 

prioriteta krajinskega parka. 

 

V Načrtu upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrijca (2022 – 2031) je VIZIJA krajinskega parka: 

Kot že rečeno, je prioriteta krajinskega parka ohranjanje naravne in kulturne dediščine, zaradi katerih je 

območje zavarovano. Kljub temu pa se na območju ustvarjajo ugodne razmere za življenje v njem, ki 

dolgoročno ohranjajo prisotnost lokalne prebivalstva, ki so soupravljavci območja.  

Obravnavano območje je zaradi naravnih danosti izjemno privlačno tudi za športno rekreativno in 

turistično rabo. Vendar so sprejemljive take dejavnosti, ki ne predstavljajo velike obremenitve narave, 

kulturne dediščine ali upravljanja z zemljišči ter so v skladu z varstvenimi režimi ter drugimi občinskimi 

predpisi.  

Vsakršna organizacija športnih prireditev na ožjih zavarovanih območjih (naravni spomeniki Bedrova 
grapa, Divje jezero, Jama nad Kobilo, Kramaršca, Suha Idrijca in Vrtači pod Petelinovim vrhom), ki ima 

na naravno dediščino škodljiv vpliv, je v skladu z Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca 

(Ur. l. RS., št. 11/93, 37/95, 36/14, 52/16, 62/18) prepovedana. V naravnem rezervatu Bukov vrh pa 
so prepovedani vsi posegi in gibanja, z izjemo znanstvenega dela. 

Krajinski park Zgornja Idrijca je prepoznavno zavarovano območje, kjer lokalna skupnost 
ohranja preplet naravne in kulturne dediščine ter značilne poselitve. Visoka doživljajska 
izkušnja parka se zagotavlja z usmerjanjem obiska, vključevanjem lokalne ponudbe, 
kakovostno interpretacijo in izobraževanjem. 

 



 

  

 

Na podlagi 10. člena Zakona o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št. 64/16) mora organizator 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. 

 

Pri organizaciji javnih dogodkov v Krajinskem parku je potrebno upoštevati: 

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 

ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20)  

- Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Zgornja Idrijca, (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/14, 

52/16, 62/18) 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Idrija (OPN) (Uradni list RS, št. Uradni list RS, 

št. 38/11, 53/11 – popr., 89/11, 107/13, 12/14 – popr., 53/14, 70/16, 40/17 in 50/18, 100/22) 

- Odlok o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni 

list Republike Slovenije št. 37/16, 16/17, 74/21) 
- Zakon o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št. 64/11) 

- Zakon o varstvu javnega reda in miru (Ur. list RS, št. 70/16, 139/20) 

- Zakon o cestah (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14) 

- Zakon o občinskih cestah v Občini Idrija (Ur. list RS, št. 52/18) 

- Zakon o planinskih poteh (Ur. list RS, št. 61/07, 92/21) 

- Zakon o gozdovih (Ur. list RS, št. 30/93, 56/99) 

 

 

2. ZAPORA OBČINSKE CESTE ZARADI PRIREDITVE 
 

Če prireditev zahteva zaporo občinske ceste, je potrebno 15 dni pred načrtovano prireditvijo na pristojno 

službo občinske uprave za ceste oddati vlogo za zaporo občinske ceste. 

Vloga za zaporo občinske ceste zaradi prireditve ali izrednega prevoza na njej: 

https://idrija.si/objava/399163 

 

 

 

 

https://idrija.si/objava/399163


 

  

3. SOGLASJE ZA UPORABO JAVNIH POVRŠIN 
 

Za izvajanje javnih dogodkov je potrebno pridobiti soglasje lastnika zemljišča, na kateri se le-ta izvaja. 

Če javna prireditev poteka na privatnih zemljiščih (teh je v krajinskem parku 8,3%) je potrebno pridobiti 

soglasje lastnika, če pa na državnih zemljiščih (91,4%) pa RS Slovenije. 

Če je lastnik zemljišča Občina Idrija, je potrebno vložiti Vlogo za soglasje za uporabo javne površine:  

https://idrija.si/objava/399160 

 

4. SEZNANITEV LOKALNE SKUPNOSTI 
 

Na podlagi 14. člena Zakona o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št. 59/02) mora o organizaciji javne prireditve 

oz. shoda organizator obvestiti lokalno skupnost (v tem primeru Občino Idrija).  

 

Vloga za prijavo javne prireditve oziroma shoda: https://idrija.si/objava/399160 

 

5. OBČASNA ALI ZAČASNA ČEZMERNA OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM 
 

Na podlagi 4. člena Odloka o razglasitvi Krajinskega parka Zgornja Idrijca (Ur. list RS, št. 11/93, 37/95, 

36/14, 52/16, 62/18) na celotnem območju Krajinskega parka Zgornja Idrijca ni dovoljeno prekomerno 

povzročanje hrupa. Primernejše so športne aktivnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa. 

Vloga za dovoljenje za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom: 

https://idrija.si/objava/399175 

 

6. REDITELJSTVO OZ. REDARSTVO 
 
Na podlagi 10. člena Zakona o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št. 64/11) je glede na značaj shoda oz. 

prireditve in pričakovano število udeležencev organizator dolžan za zagotavljanje reda na prireditvenem 

prostoru zagotoviti rediteljsko službo. V prijavi za izdajo dovoljenja je potrebno navesti število rediteljev 

in njihovo razporeditev po prireditvenem prostoru. Za lažjo oceno potrebnega oz. zadostnega števila 

rediteljev, k prijavi oz. vlogi za izdajo dovoljenja priložite skico prireditvenega prostora, v katero boste 

vrisali razporeditev rediteljev po prireditvenem prostoru.  

 

 

 

https://idrija.si/objava/399160
https://idrija.si/objava/399160
https://idrija.si/objava/399175


 

  

 

7. ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Področje zdravstvenega varstva na prireditvah ureja Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Ur. list 

RS, št. 81/15, 93/15), v katerem se natančno opredeljeni tipi prireditve in posledično zdravstvenega 

varstva na prireditvah. Prireditev se uvrsti v posamezen tip glede na število udeležencev, zdravstveno 

tveganje in tveganje za dogodke. Organizator sam ali v sodelovanju z izvajalcem zdravstvenega varstva 

pripravi oceno zdravstvene ogroženosti na prireditvi in na podlagi tega uvrsti prireditev v določen tip v 

skladu s prilogo 16 Pravilnika. 

 

Na vsaki prireditvi, kjer se pričakuje več kot 500 udeležencev, se zagotovi izvajalca zdravstvenega 

varstva. 

 

8. PRIJAVA DOGODKA NA UE 
 
Če je za prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št. 64/11) potrebno dovoljenje, mora 
organizator podati prošnjo pri upravni enoti, na območju katere se organizira prireditev 10 dni pred 
dnevom prireditve. Dovoljenje je potrebno pridobiti za prireditve, ki potekajo na območju javnih cest, 
prireditve za katere obstaja nevarnost utopitve, prireditve z zbiranjem živali, mednarodne športne 
prireditve, prireditve na katerih se uporablja odprt ogenj, prireditve, na katerih se uporabljajo predmeti 
ali naprave, zaradi katerih je ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje in prireditve na 
katerih se pričakuje več kot 3.000 udeležencev. Dovoljenje za javno prireditev se lahko izda za več 
tovrstnih prireditev za čas, ki ga določi pristojni organ, ki ni daljši od 6 mesecev. Če organizator shoda 
oz. prireditve ne izvrši ukrepov, določenih v izdanem dovoljenju, pristojni organ prekliče izdano 
dovoljenje.  
 
Vloga: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1328 

Prireditev, za katero po zgoraj navedenih postavkah ni potrebno dovoljenje, je potrebno prijaviti 
na Policijsko postajo Idrija 5 dni pred dnevom prireditve.   
 
 

9. TEK PO PLANINSKIH POTEH 
 
Glede na 19. člen Zakona o planinskih poteh (Ur. list RS, št. 61/07, 92/21) se po planinskih poteh lahko 
izvede tek kot športna prireditev oziroma tekmovanje (v nadaljnjem besedilu: športni tek) samo v 
sodelovanju s skrbnikom takšne planinske poti. 
 
 
 
 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1328


 

  

10. ZAPORA GOZDNE CESTE ZARADI PRIREDITVE 
 
Glede na 42. člen Zakona o gozdovih (Ur. list RS, št. 30/93, 56/99) se lahko gozdne ceste zapre zaradi 

prirejanja javne prireditve na podlagi predhodnega dovoljenja Zavoda za gozdove.  

 
 
 

11. PRIPOROČILA OZIROMA USMERITVE PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH (IN DRUGIH) 
PRIREDITEV V KRAJINSKEM PARKU ZGORNJA IDRIJCA 

 

- dogodke je potrebno prijaviti in pridobiti vsa dovoljenja, 

- za obiskovalce javnega dogodka organizirati javni prevoz iz Idrije in okoliških krajev na kraj 

dogodka v krajinskem parku, 

- če je zaradi izvedbe javnega dogodka potrebno, se uredi zapora ceste, ki jo je potrebno prijaviti 

na Občino Idrija ter javnost preko medijev, drugih javnih obvestil ter na krajih zapor 10 dni pred 

dogodkom obvestiti o zapori, 

- omejeno je obremenjevanje okolja s hrupom (za prekomerno obremenitev s hrupom je potrebno 

dovoljenje Občine Idrija – za zavarovana območja velja I. stopnja varstva pred hrupom), 

- jutranje (pred 10.00) in večerne ure (po 18.00 uri) naj bodo po možnosti izvzete iz programa 

javnega dogodka, 

- kampiranje, glamping, šotorjenje ali bivanje z avtodomi na območju krajinskega parka ni 

dovoljeno, 

- priporočljivo je, da imajo javni dogodki v krajinskem parku tudi izobraževalno noto ter 

ozaveščajo o naravnih in kulturnih znamenitostih. Izobraževanje in ozaveščanje predstavlja eno 

ključnih orodij za doseganje visoke doživljajske vrednosti parka. Priporoča se izvajanje različnih 

vodenih aktivnosti (pohodov, kolesarjenja, izobraževalne delavnice za otroke, ipd.), 

- potrebno je zagotoviti primeren nadzor redarjev ter zdravstveno varstvo v skladu z veljavnimi 

predpisi, 

- po končani prireditvi je potrebna vzpostavitev prireditvenega prostora v prejšnje stanje, 

- smeti se odpelje iz krajinskega parka do najbližjega eko-otoka, kjer se jih loči v smetnjake v 

skladu z navodili Komunale Idrija: http://www.komunalaidrija.si/si/komunala/3/ravnanje-z-

odpadki/  

- zaželjeno je t.i. ʺoznačevanje poti brez slediʺ, kar pomeni, da je označbe možno po končani 

prireditvi odstraniti (nezaželjeno je pisanje po drevesih, kamnih…). 
 

 

 

http://www.komunalaidrija.si/si/komunala/3/ravnanje-z-odpadki/
http://www.komunalaidrija.si/si/komunala/3/ravnanje-z-odpadki/

