
                              

 

Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva želi prispevati k povečanju 

usposobljenosti organizacij, ki se ukvarjajo z organizacijo prireditev  in v ta namen organizira  v okviru projekta 

Skupaj pod eno streho  delavnici za kulturni management na temo 

ORGANIZACIJA DOGODKOV - 

OBVEZNE PRIJAVE IN DRUGE OBVEZNOSTI NA JAVNI PRIREDITVI, 

ki bosta v Lendavi, v prireditvenem šotoru pri Hotelu Cubis, in sicer 

Ponedeljek 30. 8. 2021 ob 16:00; Pravno formalne obveznosti organizatorjev javne prireditve: 

➢ priglasitev javne prireditve in pridobitev dovoljenja za javno prireditev 
➢ kako pripraviti vlogo za izdajo dovoljenja 
➢ različni pogoji in dodatna dovoljenja za javne prireditve 
➢ roki za oddajo vloge 
➢ obvezne prijave glasbe na prireditvi pri SAZAS in Zavodu IPF 
➢ vprašanja in odgovori 

 
Ponedeljek 30. 8. 2021 ob 17:45; Druge obveznosti organizatorjev javne prireditve 

➢ izvajanje pridobitne dejavnosti na javni prireditvi (trgovinska dejavnost, gostinska dejavnost) 
➢ kdaj je obvezna uporaba davčnih blagajn 
➢ zbiranje prostovoljnih prispevkov in organizacija srečelova 
➢ ureditev pogodbenih razmerij z delavci na javni prireditvi (oblike pogodbe, zavarovanja) 
➢ odgovornosti organizatorja javnih prireditev 
➢ fotografiranje udeležencev na javni prireditvi in varstvo osebnih podatkov 
➢ vprašanja in odgovori 

 

Komu je delavnica namenjena? 

Na delavnici bomo celostno obravnavali različne pravne obveznosti in možnosti, ki jih imajo organizatorji javnih prireditev. 

Pogledali si bomo, kako javno prireditev pravilno priglasiti oziroma kakšna mora biti vloga in vse njene priloge, da za 

izvedbo lahko dobimo dovoljenje. Nadalje bomo pogledali tudi, kakšni so pogoji za izvajanje različnih dejavnosti na 

prireditvi, kot je prodaja izdelkov ali gostinska dejavnost. 

Delavnica je tako namenjene vsem, ki v nevladnih organizacijah ali socialnih podjetjih operativno skrbite za organizacijo 

ali izvedbo javnih dogodkov ter odgovornim osebam v teh organizacijah (npr. predsedniki, vodje projektov, sekretarji, 

itd.). Delavnica bo prilagojena na organizatorje, ki so nevladne organizacije ali socialna podjetja.  

Predavatelj:  

Delavnici bo vodil Matej Verbajs, univ. dipl. pravnik, ki se že več kot petnajst let ukvarja s pravnim svetovanjem in 

izobraževanji za nevladne organizacije. Zaposlen je v strokovni službi Zveze paraplegikov Slovenije, pred tem pa je delal 

kot vodja pravne službe na Centru nevladnih organizacij Slovenije.  

Delavnici sta brezplačni, vendar so zaželene predhodne prijave na e-naslov ajda@ztr.si. 

Vljudno vabljeni!                                                                             

Martina Bukovec, direktorica 

 
 

  


