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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI LOKACIJ ZA
IZVAJANJE SPONTANIH ULIČNIH NASTOPOV NA OBMOČJU MESTNE
OBČINE NOVO MESTO – PRVA OBRAVNAVA

1. UVOD
Mestna občina Novo mesto si prizadeva, da bi oživila staro mestno jedro Novega mesta ter
vanj pripeljala vsebino in ljudi. Poleg infrastrukturnih projektov, s katerimi se izboljšuje
kakovost življenja stanovalcev, varuje okolje ter ustvarjajo možnosti za razvojni preboj na
turističnem področju, občina posveča veliko pozornosti spodbujanju t. i. mehkih vsebin, kar se
odraža na večjem številu prireditev, ki potekajo na Glavnem trgu in v okolici. Menimo, da lahko
k oživljanju starega mestnega jedra pripomorejo tudi poulični umetniki, ki so poznani v večjih
mestih (npr. v Ljubljani) ter izvajajo pevske, plesne in druge nastope na javnih površinah.
Glavna značilnost nastopov pouličnih umetnikov je njihova vnaprejšnja neorganiziranost, zato
jih imenujemo tudi spontani ulični nastopi. Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ, Uradni list RS, št.
64/11 – uradno prečiščeno besedilo) v 6. točki 4. člena opredeljuje spontan ulični nastop kot
neorganiziran in brezplačen nastop pouličnih umetnic oziroma umetnikov ali artistk oziroma
artistov. V teh primerih lahko govorimo o zabavi, ki jo nekateri poznajo tudi kot tako imenovano
»popestritev starih mestnih jeder«. Najpogosteje gre za glasbene ali animatorske nastope
posameznikov, ki samostojno (ali v parih) igrajo na glasbeni instrument, udeleženci pa so
praviloma mimoidoči posamezniki.1 K temu je treba dodati, da poulični umetniki načeloma
veljajo za alternativne ustvarjalce, ki zagovarjajo odsotnost formaliziranih pravil pri ustvarjanju
kulture.
V skladu s 6. točko 5. člena ZJZ se za spontane ulične nastope ta zakon ne uporablja, kar
pomeni, da njihovi izvajalci nastopa niso dolžni prijaviti, niti nimajo drugih obveznosti iz tega
naslova.
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ODLOKA
Na občini ocenjujemo, da je področje spontanih uličnih nastopov na območju Mestne občine
Novo mesto slabo razvito in menimo, da je največ možnosti za razvoj v starem mestnem jedru
Novega mesta, ki ga oživljamo ter polnimo z vsebino. Spontani ulični nastopi lahko privabijo
dodaten segment obiskovalcev starega mestne jedra, obenem pa njihov razvoj terja ustrezno
pravno regulacijo.
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ZJZ v 44. členu določa, da lahko lokalna skupnost s svojim predpisom določi območja, na
katerih so dopustni spontani ulični nastopi iz 6. točke 5. člena tega zakona in čas, v katerem
se lahko izvajajo, ter dopustnost in način uporabe naprav za ojačanje zvoka. Ta člen daje
lokalnim skupnostim pravno podlago, da z lokalnim predpisom (odlokom) urejajo izvajanje
spontanih uličnih nastopov tako, da določijo območja, na katerih so ti nastopi dopustni, nastope
časovno omejijo ter odločijo o tem, ali so pri teh nastopih dopustne naprave za ojačanje zvoka,
in če so dopustne, na kakšen način.2
S pripravo in sprejemom odloka občina ne želi le regulirati spontanih uličnih nastopov, ampak
želi z njim tudi sporočiti naklonjenost izvajanju te vrste umetnosti v Novem mestu.
3. POGLAVITNE REŠITVE NOVEGA ODLOKA
Lokacije
V skladu s predlogom odloka so spontani ulični nastopi dovoljeni na javnih površinah v lasti
občine, če se z njimi ne ovira splošne rabe javnih površin zaradi števila nastopajočih ali
gledalcev. Spontani ulični nastopi niso dovoljeni na območju posebne rabe javnih površin
(gostinski vrtovi itd.). Pri tem ne gre za splošno dovoljenost izvajanja spontanih uličnih
nastopov na javnih površinah, ampak so lokacije taksativno navedene v odloku. Pri izboru
lokacij smo upoštevali naslednje dejavnike:
- lastništvo in upravljanje javne površine s strani občine,
- prepoved motornega prometa na javni površini,
- zadrževanje večjega števila ljudi na javni površini, in
- potencial za oživljanje mestnega jedra na posamezni lokaciji.
Lokacije za izvajanje spontanih uličnih nastopov so naslednje:
1. v parku pod trgovskim centrom Planet Tuš ob Julijinem sprehajališču, razen na
poligonu pump track in otroškem igrišču,
2. na Župančičevem sprehajališču pri košarkarskih igriščih (Športni park Loka),
3. na začetku sprehajalne poti »Na Šance« pri hiši Na Loko 1,
4. ob sprehajalni poti »Na Šance«,
5. na Seidlovi cesti pri upravni stavbi Zavarovalnice Sava,
6. na ploščadi pred trgovino Mercator na Novem trgu,
7. na posameznih delih osrednje ploščadi Novega trga, razen na parkirnih površinah,
8. na ploščadi pred Hotelom Krka na Novem trgu,
9. na počivališču ob drevoredu na Rozmanovi ulici,
10. pred Skabernetovo hišo na Rozmanovi ulici,
11. v Parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca,
12. na Rozmanovi ulici pri začetku stopnic, ki vodijo do Jerebove ulice,
13. v Parku Evropske unije pri otroškem igrišču,
14. na križišču Rozmanove in Vrhovčeve ulice,
15. v parku ob spomeniku Pesem svobodi na Rozmanovi ulici,
16. v parku na Prešernovem trgu,
17. na Rozmanovi ulici pred Foto Asjo,
18. v Skritem parku ob Vrhovčevi ulici,
19. na Rozmanovi ulici od Glavnega trga do potopnega stebrička pri hiši Rozmanova 3,
20. na območju Glavnega trga,
21. na Muzejski ulici od Glavnega trga do stopnic pri javnih sanitarijah,
22. na ulici Frančiškanski trg od Glavnega trga do stopnic,
23. na Čitalniški ulici,
24. na Sokolski ulici pred hišo Breg 1,
25. na izteku Pugljeve ulice, in
26. na zelenici ob Župančičevem sprehajališču pri stopnišču, ki vodi na Breg.
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Karta lokacij za izvajanje spontanih uličnih nastopov:

Nastopanje pouličnega umetnika na javni površini je brezplačno. Gre za neorganizirano
nastopanje, za katerega se umetnik načeloma odloči hipno oziroma brez vnaprej
pripravljenega scenarija. Bistvena lastnost spontanih uličnih nastopov je svobodna volja
posameznikov, da ustvarjajo umetnost ne glede na formalizirana pravila, ki jih sprejme obča
družba. Poulični umetnik se le v manjši meri razlikuje od naključnega obiskovalca javne
površine, zato so po oceni občinske uprave spontani ulični nastopi bližje splošni kot posebni
rabi javne površine. Posledično se določba 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ki ureja
oddajo nepremičnega premoženja v občasno uporabo, ne uporablja.
Časovni okvir izvajanja spontanih uličnih nastopov
Zaradi slabe razvitosti spontanih uličnih nastopov je v predlogu odloka upoštevana čim širša
časovna možnost izvajanja nastopov od 10.00 do 22.00 ure. Pri večerni uri smo upoštevali
določbo prvega odstavka 8. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1, Uradni list
RS, št. 70/06 in 139/20), ki po 22.00 uri zagotavlja mir in počitek ljudi.
Dopustnost ozvočenja
V predlogu odloka predlagamo, da je v okviru spontanih uličnih nastopov dopustna uporaba
baterijskih naprav za ojačanje zvoka do 30 W nazivne električne moči. Ocenjujemo, da je
uporaba baterijskih naprav še vedno skladna z značilnostjo spontanih uličnih nastopov kot
neorganiziranih nastopov, saj gre za prenosne naprave, ki jih lahko poulični umetniki nosijo s
seboj. Pri nazivni električni moči smo se smiselno navezali na določbo tretjega odstavka 12.
člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
(Uradni list RS, št. 118/05), ki določa izjemo od pridobitve dovoljenja za začasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom, pri čemer je treba poudariti, da se predmetna uredba za
spontane ulične nastope sicer ne uporablja, saj ne gre za prireditev ali shod.
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4. CILJI IN NAČELA ODLOKA
S predlogom odloka želi občina ustrezno regulirati spontane ulične nastope ter omogočiti
nadaljnji razvoj na tem področju.
5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sprejetje predloga odloka ne bo imelo finančnih posledic za občinski proračun.

Pripravili:

Luka Rems
strokovni sodelavec VII/1 – za splošne zadeve

Pia Svilan
vodja Oddelka za premoženjske zadeve
Po pooblastilu župana,
št. 1000-7/2019-57 (411) z dne 27. 9. 2021
dr. Iztok Kovačič
vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave
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PREDLOG ODLOKA
Na podlagi 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno
besedilo) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 –
UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na __________ seji __________ sprejel

ODLOK
o določitvi lokacij za izvajanje spontanih uličnih nastopov na območju Mestne občine
Novo mesto
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa lokacije za izvajanje spontanih uličnih nastopov, časovni okvir in dopustnost
uporabe naprav za ojačanje zvoka pri izvajanju spontanih uličnih nastopov na območju Mestne
občine Novo mesto.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja
javna zbiranja, zakon, ki ureja urejanje prostora, ter uredba, ki ureja način uporabe zvočnih
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup.
II. SPONTANI ULIČNI NASTOPI
3. člen
(lokacije za izvajanje spontanih uličnih nastopov)
(1) Spontani ulični nastopi so dovoljeni na javnih površinah v lasti občine, če se z njimi ne ovira
splošne rabe javnih površin zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Spontani ulični nastopi
niso dovoljeni na območju posebne rabe javnih površin (gostinski vrtovi itd.).
(2) Izvedba spontanega uličnega nastopa ne pomeni občasne uporabe nepremičnine v skladu
z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, in je za
pouličnega umetnika brezplačna.
(3) Spontani ulični nastopi so dovoljeni na naslednjih lokacijah:
1. v parku pod trgovskim centrom Planet Tuš ob Julijinem sprehajališču, razen na poligonu
pump track in otroškem igrišču,
2. na Župančičevem sprehajališču pri košarkarskih igriščih (Športni park Loka),
3. na začetku sprehajalne poti »Na Šance« pri hiši Na Loko 1,
4. ob sprehajalni poti »Na Šance«,
5. na Seidlovi cesti pri upravni stavbi Zavarovalnice Sava,
6. na ploščadi pred trgovino Mercator na Novem trgu,
7. na posameznih delih osrednje ploščadi Novega trga, razen na parkirnih površinah,
8. na ploščadi pred Hotelom Krka na Novem trgu,
9. na počivališču ob drevoredu na Rozmanovi ulici,
10. pred Skabernetovo hišo na Rozmanovi ulici,
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11. v Parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca,
12. na Rozmanovi ulici pri začetku stopnic, ki vodijo do Jerebove ulice,
13. v Parku Evropske unije pri otroškem igrišču,
14. na križišču Rozmanove in Vrhovčeve ulice,
15. v parku ob spomeniku Pesem svobodi na Rozmanovi ulici,
16. v parku na Prešernovem trgu,
17. na Rozmanovi ulici pred Foto Asjo,
18. v Skritem parku ob Vrhovčevi ulici,
19. na Rozmanovi ulici od Glavnega trga do potopnega stebrička pri hiši Rozmanova 3,
20. na območju Glavnega trga,
21. na Muzejski ulici od Glavnega trga do stopnic pri javnih sanitarijah,
22. na ulici Frančiškanski trg od Glavnega trga do stopnic,
23. na Čitalniški ulici,
24. na Sokolski ulici pred hišo Breg 1,
25. na izteku Pugljeve ulice, in
26. na zelenici ob Župančičevem sprehajališču pri stopnišču, ki vodi na Breg.
(4) Lokacije za izvajanje spontanih uličnih nastopov so razvidne na karti, ki je kot Priloga 1
sestavni del tega odloka.
4. člen
(časovni okvir izvajanja spontanih uličnih nastopov)
Spontani ulični nastopi se lahko izvajajo vsak dan med 10.00 in 22.00 uro.
5. člen
(uporaba naprav za ojačanje zvoka)
Pri izvajanju spontanih uličnih nastopov je dovoljeno ozvočenje za glasbene instrumente in
vokal. Ozvočenje je dovoljeno s pomočjo uporabe baterijskih naprav za ojačanje zvoka do 30
W nazivne električne moči.

III. NADZOR
6. člen
(izvajanje nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve predpisana
globa, opravljajo občinski inšpektorji.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
7. člen
(prekrški)
(1) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 3. člena,
2. če ravna v nasprotju s 4. členom,
3. če ravna v nasprotju s 5. členom.
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(2) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
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Novo mesto, dne
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni l.r.
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