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DOGODEK KOT SPOROČILO IN PREKRŠEK

UVOD

Pravica  do  mirnega  zbiranja  in  javnih  zborovanj  je  ena  temeljnih  človekovih  pravic  in 
svoboščin in se uvršča med politične pravice, ki jih zagotavljajo vse demokratične družbe. 
Njen izreden pomen je tudi v tem, da omogoča udejanjanje nekaterih drugih temeljnih pravic 
in svoboščin, kot so svoboda izražanja misli, govora, javnega nastopanja, izpovedovanja vere 
in  drugih  opredelitev  posameznikov,  kakor  tudi  različnih  družbenih  skupin.  V  Republiki 
Sloveniji jo kot takšno opredeljuje ustava v 42. členu, pri čemer tudi določa, da je omejevanje 
te pravice dopustno le z zakonom, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo 
pred  širjenjem nalezljivih  bolezni.  Uresničevanje  pravice  do  mirnega  zbiranja  in  javnega 
zborovanja zagotavljajo tudi mednarodnopravni akti, kot je Splošna deklaracija o človekovih 
pravicah, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in Evropska konvencija o 
varstvu  človekovih  pravic  in  temeljnih  svoboščin.  Pravica  je  tudi  predmet  varovanja 
otrokovih pravic, kot jih določa Konvencija o otrokovih pravicah. 

ZAKON O JAVNIH ZBIRANJIH (ZJZ)

Temeljni  zakon,  ki  ureja  uresničevanje  pravice  do  zbiranja,  je  Zakon  o  javnih  zbiranjih, 
uradno prečiščeno besedilo - ZJZ-UPB5, (Ur. list RS, št.  64/2011).  V 1. točki 4. člena je 
definiran pojem javni shod, ki je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in 
stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je 
dostop dovoljen vsakomur. V 2. točki 4. člena pa je navedeno, da je javna prireditev vsako 
organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske 
ali druge aktivnosti  tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena 
vsakomur. 

Prav tako je v pomenu izrazov opredeljeno kaj je organiziran shod oziroma prireditev, kdo je 
organizator oziroma organizatorka shoda oziroma prireditve, prireditveni prostor itd. 

V zakonu so določene tudi splošne dolžnosti organizatorja, navedene so prireditve, za katere 
ni  potrebna  prijava,  navedeni  so  shodi  in  prireditve,  za  katere  je  potrebno  dovoljenje, 
odgovornost  vodje  shoda  oziroma  prireditve,  prepovedana  ravnanja,  naloge  reditelja, 
pristojnosti policije itd. Nadzor nad izvajanjem zakona izvaja policija, v določenih primerih 
pa tudi drugi (36. člen ZJZ).

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA JAVNIH ZBIRANJIH1

Zakon o javnih zbiranjih obvezuje organizatorja, da 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  javnega  zbiranja,  ki  je  lahko  oseba  stara  18  let  in  ima 
ustrezne  psihofizične  sposobnosti  in  ki  mora  glede  na značaj  shoda oziroma prireditve  in 

1 Splošne dolžnosti organizatorja - 10. člen zakona o javnih zbiranjih.
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pričakovano  število  udeležencev  zagotavljati  red  na  prireditvenem  prostoru  z  rediteljsko 
službo.

Prav tako je v zadnjem odstavku 10. člena navedeno, da če se na shodu oziroma prireditvi 
opravljajo dejavnosti, ki jih urejajo drugi predpisi, da morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, ki jih 
za opravljanje dejavnosti določajo ti predpisi.

Iz navedenega je razvidno, da zakon posebej  ne loči objektov kot zaprt  ali  odprt  prostor, 
ampak je v obrazložitvi pojmov uporabljen izraz prireditven prostor, za katerega uporabo je z 
namenom organiziranja  javnega  zbiranja  potrebno  upoštevati  tudi  pogoje,  ki  jih  določajo 
drugi predpisi. 

Z vidika zagotavljanja varnosti je potrebno upoštevati tudi 12. člen ZJZ, ki navaja, za katere 
prireditve ni potrebna prijava. V tem členu zakon nedvoumno navaja, da ni potrebno prijaviti 
prireditev,  ki  jih  organizirajo  gospodarske  družbe  in  samostojne  podjetnice  posameznice 
oziroma samostojni podjetniki posamezniki kot  svojo redno registrirano dejavnost v svojih 
poslovnih prostorih (1. točka). 

Prijava  za  javno  prireditev  ni  potrebna  tudi,  če  jih  organizirajo  državni  organi,  lokalne 
skupnosti, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, društva ter druge organizacije v zvezi 
z  opravljanjem  svoje  dejavnosti,  določene  s  predpisom,  statutom  ali  pravili,  v  svojih 
poslovnih  prostorih,  ki  so  namenjeni  za  opravljanje  te  dejavnosti (2.  točka)  ali  če  jih 
organizirajo študentke oziroma študenti, dijakinje oziroma dijaki, učenke oziroma učenci,  v 
mejah hišnega reda v šolskih prostorih (3. točka). 

Navkljub navedenemu, pa drugi odstavek 12. člena določa, da je organizator dolžan zagotoviti 
vse ukrepe za vzdrževanje reda na prireditvi, kot jih določata druga in tretja alineja prvega 
odstavka 25. člena in 27. člena ZJZ.

Kljub temu da ni potrebna prijava,  pa je v tretjem odstavku 12. člena določeno, da mora 
organizator  iz  1.  točke  prvega  odstavka,  ki  organizira  prireditev  v  okviru  dejavnosti 
gostinskega obrata,  ki  nudi  mehansko ali  živo glasbo za ples  oziroma družabni  program, 
zagotoviti  varovanje  prireditve  tudi  v  skladu  s  predpisi,  ki  urejajo  zasebno  varovanje,  v 
kolikor niso v nasprotju z določbami ZJZ. 

Iz navedenega je razumeti, da je ne glede na vrsto objekta (odprt ali zaprt prostor) organizator 
dolžan izvajati vse ukrepe za varno izvedbo javnega zbiranja ne glede na njegov pravni status 
(posameznik, samostojni podjetnik, društvo …). 

Prav tako je dolžan pri organiziranju javnih zbiranj ali izvajanju svoje dejavnosti upoštevati 
tudi druge predpise, ki določajo pogoje za izvajanje dejavnosti (npr. gostinske dejavnosti). 

ORGANI NADZORA

Policija  je  pri  uresničevanju  svoje  vloge  in  izvajanju  nalog  dolžna  spoštovati  pozitivno 
zakonodajo. Vzdrževanje javnega reda je poleg preprečevanja kriminalitete ena od temeljnih 
nalog policije (3. člen Zakona o policiji). Pojavne oblike prekrškov s področja javnega reda so 
v mnogih primerih zelo podobne kaznivim dejanjem, ločujejo se ponavadi le po intenziteti 
oškodovanja (poškodovanja) napadene vrednote (npr. prekršek pretepanja in kaznivo dejanje 
nasilniškega  obnašanja.  Vzdrževanje  javnega  reda  na  javnih  zbiranjih  policija  zagotavlja 
preko  policijskih  enot,  ki  v  skladu  s  predpisi  izvajajo  določene  ukrepe  za  zagotavljanje 
varnosti  ljudi  in  premoženja  ter  varnost  cestnega  prometa.  Pri  zagotavljanju  varnosti 
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sodelujejo z organizatorji javnih zbiranj ter drugimi pristojnimi organi, še posebej z upravno 
enoto pred izdajo dovoljenja o javnem zbiranju. 

V primerih kršitev zakonodaje policija lahko ukrepa le na podlagi pooblastil, ki jih ji določa 
posamezni  zakon.  V primerih,  ko  policija  ugotovi  kršitve,  ki  niso  v  njeni  pristojnosti,  o 
kršitvah obvešča pristojne organe. Ob tem se velikokrat zastavljajo vprašanja o učinkovitosti 
državnih  organov  pri  izvajanju  nadzora  nad  spoštovanjem  predpisov.  V  policiji  smo 
velikokrat že ugotavljali in opozarjali, da se v nekaterih javnih objektih (zlasti diskoteke in 
gostinski lokali) nahaja oziroma zadržuje preveliko število obiskovalcev.             

Na koncu je potrebno poudariti,  da je zakon o javnih zbiranjih splošni predpis, ki  določa 
enotne pogoje za vse organizatorje javnih prireditev, tako za tiste, ki organizirajo gledališke 
ali operne predstave, kot tiste, ki organizirajo najbolj rizične javne prireditve. Isti zakon ureja 
tudi pogoje za organizatorje,  ki organizirajo prireditve občasno, kot tudi tiste, ki jim je to 
redna  in  registrirana  dejavnost  (gostinski  lokali,  društva  ipd.),  zato  se  specifičnosti 
posameznega javnega zbiranja lahko predpisujejo tudi v drugih zakonih (npr. javna zbiranja, 
kjer so udeležene živali). 

DOGODEK KOT SPOROČILO IN PREKRŠEK

Upoštevajoč  pravno ureditev  področja  javnih  zbiranj,  lahko trdimo,  da  imajo  vsi  ali  vsaj 
večina organiziranih dogodkov neko sporočilno noto, ki je namenjena večjemu ali manjšemu 
številu ljudi, včasih tudi določenemu krogu. Tu je pomemben razlog, s katerim se želi »nekaj 
sporočiti« in vsekakor način, na katerega se sporočilnost izvaja. V teh segmentih potem lahko 
ugotavljamo  in  iščemo  razloge,  da  se  določena  sporočila  prenašajo  na  pravno  urejen  ali 
pravno neurejen in prepovedan način.  Prepovedan način prenašanja sporočila  se ponavadi 
uporabi,  ko z  običajnimi  (pravno urejenimi,  dovoljenimi)  ni  doseženega  želenega  učinka, 
cilja. Velikokrat se določen dogodek izkoristi in se zgodi dogodek v dogodku (npr. športna 
prireditev, na kateri se sporoča ne strinjanje s gospodarskimi, političnimi ali drugimi dogodki 
v državi). Razlogov za to je veliko. Na takem dogodku se nahajajo osebe, katerim se želi 
»javno«, glasno«, »prepričljivo« nekaj sporočiti, prav tako pa se s prisotnostjo medijev lahko 
posreduje sporočilo večjemu številu oseb v državi in izven. Na drugi strani pa se moramo 
zavedati,  da  posamezni  dogodki  (npr.  nogometna  tekma  slovenske  reprezentance)  vedno 
združujejo  veliko  različnih  interesov  (gospodarskih,  političnih,  javnih  itd.),  kot  jih  ima  v 
programu določen dogodek (npr. pričakovan izid nogometne tekme). 

Upoštevajoč  vrsto  dogodka,  njegov  program,  cilje,  strukturo  obiskovalcev,  prostor,  na 
katerem se bo organiziral  dogodek, čas in drugo, lahko ugotovimo,  da so to izhodišča za 
pripravo policije v smislu, da izvede zakonsko določene naloge, oziroma, da zagotovi splošno 
varnost  ljudi  in  premoženja,  varnost  cestnega  prometa  itd.  Za  pripravo  policije  je  torej 
pomembno, da je z organizacijo dogodka pravočasno obveščena. V tem času se namreč lahko 
poveže  z  organizatorjem,  udeleženci,  predstavniki  lokalne skupnosti  in  drugimi  akterji,  ki 
lahko vplivajo na varno izvedbo dogodka. 

Vsekakor je to težje izvedljivo v primerih, ko je prišlo do dogodka spontano, nenačrtovano, 
stihijsko ali je posledica nekega ravnanja posameznika, državnega organa, subjekta v družbi, 
ipd.  (primer  reakcij  določenega  dela  prebivalcev  v  mestih  v  Franciji,  zadnji  primer  v 
Londonu). V teh primerih prihaja do aktivne konfrontacije med policijo in udeleženci,  kar 
lahko posledično pomeni hujše posledice, ki jih občutijo posamezniki (poškodbe, materialna 
škoda) ali družba – država (ohromitev prometa, velika materialna škoda). 
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Prijemi in pristopi policije gledajoč skozi zgodovino in naloge zagotavljanja varnosti življenja 
in premoženja, javnega reda in miru,  varnosti cestnega prometa,  preprečevanja izvrševanja 
kaznivih  dejanj  itd.  se  v  bistvu  niso  spreminjali.  Izhajajoč  iz  pozitivne  zakonodaje  in  že 
omenjenih  »izhodišč«  (vrsta  dogodka,  struktura  udeležencev  itd.),  policija  načrtuje 
angažiranje policijskih resursov, da zagotovi obveznosti, ki jih ji nalagajo predpisi. Pri tem se 
vsekakor opira na izkušnje tako doma kot na izkušnje policij iz tujine. Te izkušnje se nekako 
oblikovale v izrazu »dobre prakse«. Policija pri svojih pripravah in delu upošteva spoznanja 
in  »zakonitosti«  ter  še vrsto drugih področij,  ki  ji  lahko pripomorejo k želenemu razvoju 
dogodka (npr. s področja sociologije, psihologije, komunikacije itd.). 

POJMI

ZBIRANJE – javno, množično zbiranje prebivalstva (Slovar slovenskega knjižnega jezika;
ZAGOTAVLJATI – delati, da kdo kaj zagotovo ima, dobi; 
                          - s svojim obstajanjem, učinkovanjem delati, povzročati, da kaj 
                            zagotovo obstaja, se uresniči (npr. policisti zagotavljajo javni red in mir);
VARNOST – stanje varnega; zagotoviti komu varnost;

Navedeni  pojmi,  kot  so  zbiranje,  zagotavljanje,  varnost  ipd.,  imajo  med  posameznimi 
strokovnjaki  in  strokovnimi  službami  lahko  različen  pomen.  Pojmovanje  in  tolmačenje 
posameznih pomenov je precej odvisno tudi od vloge in pristojnosti posameznih institucij v 
družbi. 
 

Ljubljana, september 2011                                                                                   Stran 4 od 4



29. grafični bienale – dogodek kot družbeni fenomen

Ljubljana, september 2011                                                                                   Stran 5 od 4


	UVOD
	ZAKON O JAVNIH ZBIRANJIH (ZJZ)
	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA JAVNIH ZBIRANJIH1
	ORGANI NADZORA

