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AMANDMA K PREDLOGU ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O ULICAH V
NOVEM MESTU

Na podlagi določb 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 8/17) ter na podlagi posredovanega predloga odloka o dopolnitvah Odloka o ulicah v
Novem mestu, posredujem naslednji amandma:
A M A N D M A št. 1
k predlogu odloka o dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
V predlogu odloka o dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu predlagam naslednjo spremembo:
V 2. členu se zadnje besedilo v navednicah sprejme v dveh variantah:
1. »15. Pavčkova ulica« in
2. »15. Ulica Toneta Pavčka«.
Občinska uprava bo na GURS in Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen takoj podala
zahteve za pridobitve potrdila in pozitivnega mnenja GURS ter pozitivnega mnenja Komisije za
standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS k predlogu »15. Pavčkova ulica«. V primeru
pozitivnega potrdila in mnenj se v uradnem glasilu objavi poimenovanje »15. Pavčkova ulica«.
V primeru negativnega potrdila in/ali mnenj k poimenovanju »15. Pavčkova ulica« se v uradnem
glasilu objavi poimenovanje »15. Ulica Toneta Pavčka«.
Obrazložitev:
Občinska uprava je na podlagi mnenj Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS k
dopolnitvam Odloka o ulicah v Novem mestu leta 2010 v mnenje na podlagi ZDOIONUS (Url. RS, št.
25/08) poslala predlog poimenovanja Ulica Toneta Pavčka. V mnenjih za približno deset poimenovanj
ulic po priimkih znanih oseb je bilo mnenje komisije oziroma njeno priporočilo, da je potrebno imena
osebno konkretizirati z imenom in priimkom, za primer namesto Gosjakova ulica naj bo Ulica Janeza
Krstnika Gosjaka. V pridobljenem pozitivnem mnenju komisije k poimenovanju Ulice Toneta Pavčka
je izrecno zapisano, da bo komisija v primeru neupoštevanja mnenja sprožila postopek nadzora
zakonitosti odloka. Glede na opozorilo komisije v pozitivnem mnenju št. 35381-1/2017-33 z dne
1.12.2017 k poimenovanju Ulica Toneta Pavčka, mora občina k drugačnemu poimenovanju, in sicer
Pavčkova ulica, pridobiti novo potrdilo in mnenje GURS ter mnenje Komisije za standardizacijo
zemljepisnih imen pri Vladi RS za poimenovanje Pavčkove ulice.
mag. Gregor Macedoni
župan, l.r.

