Številka:

007-22/2017 (613)

Datum:

10. 1. 2018

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu

Zadeva:

DOPOLNITEV ODLOKA O ULICAH V NOVEM MESTU
Z ULICO TONETA PAVČKA

Namen:

Obravnava predloga odloka po skrajšanem postopku in sprejem odloka

Pravna podlaga:

Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradno
prečiščeno besedilo; ZUONDNO-UPB-1; Uradni list RS, št. 108/06, 99/10
Odl.US: U-I-137/10-47, 9/11)
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in
stavb (ZDOIONUS; Uradni list RS, št. 25/08)
Statut Mestne občine Novo mesto (DUL 33/16)

Pripravljavec gradiva: Urad za prostor in razvoj
Izdelovalec gradiva:

Urad za prostor in razvoj

Poročevalec:

dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj
Mojca Tavčar, vodja Oddelka za okolje in prostor

Obrazložitev:

V prilogi.

Predlog sklepov:

1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel predlog
odloka o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem mestu.
2. Sprejeti odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

mag. Gregor Macedoni
župan
PRILOGE:
1. Obrazložitev;
2. Predlog odloka;
3. Ulice v Novem mestu s predlogom Ulice Toneta Pavčka;
4. Potrdilo GURS št. 35324-21/2017-2 z dne 24. 11. 2107, da v naselju Novo mesto v občini Novo mesto, ni
ulice z imenom Ulica Toneta Pavčka;
5. Pozitivno mnenje GURS št. 35324-21/2017-3 z dne 24. 11. 2017 k predlaganemu imenovanju nove ulice z
imenom Ulica Toneta Pavčka v naselju Novo mesto;
6. Pozitvino mnenje Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen pri GURS št. 35381-1/2017-33 z dne 1. 12.
2017 o ustreznosti poimenovanja nove Ulice Toneta Pavčka in skladnost poimenovanja z jezikoslovnozemljepisnimi pravili.

Številka: 007-22/2017-1 (613)
Datum: 10.1. 2018
OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO, TU

Zadeva:

DOPOLNITEV ODLOKA O ULICAH V NOVEM MESTU

Predmet:

PREDLOG ZA POIMENOVANJE ULICE TONETA PAVČKA

1. UVOD
Mestna občina Novo mesto ima na območju naselja Novo mesto zakonsko urejeno
področje določitve ter imenovanja in označevanja ulic. Temeljni Odlok o ulicah v Novem mestu
je bil na podlagi Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS,
št.5/80, 42/82 in 5/90) uveljavljen leta1993 (Uradni list RS, št. 32/93, 94/02, 92/07, 62/10, 77/10teh.popr in 112/13).
Osnovni odlok je bil nekajkrat spremenjen ali dopolnjen, v večjem obsegu leta 2010 kot
posledica izgradnje avtoceste s priključki, kompleksnega urejanja novih območij mesta in
podobno. Zadnji spremembi oziroma dopolnitvi v letih 2010 in 2013 sta bili izvedena v skladu z
novim Zakonom o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb –
ZDOIONUS (Uradni list RS. št.25/2008).
2. RAZLOGI ZA POIMENOVANJE NOVE ULICE
V začetku leta 2018 se zaključuje gradnja prvega od več večstanovanjskih objektov v
sklopu OPPN Mrzla dolina – zahod v soseski DRSKA - BROD. Objekt bo imel 2 vhoda s skupaj
52 stanovanji, v katerem bo živelo med 150 in 200 prebivalcev. Po končani izvedbi celotnega
OPPN bo imela ulica ca. 500 prebivalcev.

Slika 1: Stanje novogradnje 12. november 2017

Dostop do območja je v prvi fazi predviden z ulice Brod, ki je nastala iz historične
predmestne obcestne vasi z dostopom do reke Krke. Zaradi stihijske pozidave in dozidave je
preglednost in orientacija v ulici Brod otežena.
Za boljšo orientacijo se za ca. 500 novih prebivalcev poimenuje nova ulica.

Slika 2: Zaradi krakov ulice Brod je orientacija v prostoru otežena.

3. PREDVIDEN POTEK ULICE TONETA PAVČKA

Slika 3: Predviden potek Ulice Toneta Pavčka z odcepom z ulice Brod v 1. fazi in odcepom od
neizvedene ulice Na Dragah v 2. fazi.

4. KRITERIJI ZA POIMENOVANJE
Pripravljavci osnovnega odloka iz leta 1993 so za svoje delo izdelali kriterije za
preimenovanje in poimenovanje ulic, skladno s takratno zakonodajo:
a) Iz historičnega vidika je treba v največji meri ohraniti uveljavljena ter med ljudmi
priljubljena imena. Nekaterim ulicam je treba vrniti prejšnje ime, vendar le v primeru, če
je še danes živo med ljudmi.
b) Izogibati se poimenovanjem po politikih in političnih dogodkih, ker so takšna imena prej
ali slej opuščena.
c) V kar največji meri upoštevati ledinska in krajevno uveljavljena imena.
d) Individualna in stvarna imena imajo prednost pred kolektivnimi in splošnimi imeni.
e) Med individualnimi imeni imajo prednost pomembni Novomeščani ter ljudje, katerih delo
je pomembno za napredek Novega mesta (znanstveniki, umetniki, kulturni in prosvetni
delavci). Med vseslovensko pomembnimi ljudmi imajo prednost znanstvene in kulturne
osebnosti, katerih delo je pomembno za slovenski narod v celoti.
f) Zgodovinsko starejša imena sodijo v starejši del mesta, mlajša pa v novejše dele mesta.
g) Imena nekdanjih vaških naselij se ohranijo kot ime soseske ali kot ime ulice (praviloma v
najstarejšem delu naselja).
h) V mestu ne sme biti enakih ali podobnih imen (npr. Šmihel, Šmihelska cesta).

i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)
s)

Ulica mora obsegati najmanj 6 hišnih številk. Ta kriterij se lahko zniža samo v starem
delu mesta.
Imena sosesk naj bodo izpeljana iz tradicionalnih uveljavljenih ledinskih imen ali imen
nekdanjih naselij. Soseske naj bodo geografsko definirane, vsaka pa naj šteje najmanj
1000 – 1500 prebivalcev.
Mestne vpadnice naj se imenujejo po večjih slovenskih krajih ali pa po slovenskih
pokrajinah, kamor vodijo (razlog: orientacija).
Mostovi dobijo ime po soseskah, kamor vodijo.
Mestni parki dobijo ime po uveljavljenih ledinskih imenih.
Opredelijo se povezovalne ceste. Bodoče povezovalne ceste in obvoznice naj že zdaj
dobijo imena.
Vpadnice, povezovalne ceste in obvoznice imajo pristavek cesta, ulice pa pristavek
ulica.
Vsi pristavki: cesta, ulica, trg, most, park naj ne bodo prva beseda v imenu.
Imena naj bodo kratka, jasna, domača, individualna in konkretna.
Stavbe, ki gravitirajo oziroma imajo izvoz k določeni ulici ali cesti, nosijo njeno ime
(tehnični pripomoček geodetske uprave).

5. NABOR MOŽNIH OSEBNOSTI ZA POIMENOVANJE ULIC
Občinska uprava hrani nabor znanih in zaslužnih oseb, po katerih bi se nove ulice na
območju MONM lahko poimenovale ali preimenovale. Za tokratno poimenovanje je bil izbran
leta 2011 umrli Tone Pavček, častni občan Novega mesta.
TONE PAVČEK (+1928, Šentjurij pri Mirni Peči – * 2011), slovenski pesnik, esejist, prevajalec,
urednik. Diplomiral je na pravni fakulteti, vendar nikoli ni opravljal pravne službe. Poleg
pisateljevanja je bil Pavček zelo dejaven tudi na drugih področjih: v letih 1955-1957 je bil
novinar pri Ljubljanskem dnevniku in Ljudski pravici, nato pa do leta 1972 novinar in urednik na
RTV Slovenija. Med letoma 1936 in 1967 je bil ravnatelj Mladinskega gledališča v Ljubljani. Od
leta 1972 do upokojitve leta 1990 je bil odgovorni urednik Cankarjeve založbe, od leta 1979 do
1983 pa je bil tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev. V letih 1986-1990 je bil poslanec
slovenske skupščine in je na množičnem zborovanju na Kongresnem trgu v Ljubljani leta 1989
prebral Majniško deklaracijo. Leta 1996 ga je UNICEF imenoval za enega izmed svojih
ambasadorjev. Od leta 2001 do smrti je bil član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Pokopan je bil z vojaškimi častmi na Žalah. Leta 1992 je bil imenovan v častnega občana
Novega mesta.

6. ZAKONODAJA
Lata 2008 je bila uveljavljena nova zakonodaja. Sprejeti so bili: Zakon o določanju
območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS.
št.25/2008), Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju naselij, določanju hišnih številk in poteka
ulic ter označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/2008) in Pravilnik o pogojih in načinu
določitve uradnega kratkega imena naselja in uradnega kratkega imena ulice (Uradni list RS,
št.78/2008).

7. OPIS POSTOPKA
Vzpostavitev uličnega sistema in ime ulice ter spremembe uličnega sistema se določi z
odlokom občine.
Pred določitvijo imena ulice oziroma pred preimenovanjem ulice ali dela ulice je potrebno
v ulici oziroma delu ulice, ki se ji spreminja ime, opraviti predhodno posvetovanje o ustreznosti
predlaganega imena ulice.
Postopek za določitev poteka ulice ali imena ulice se začne na predlog, ki se vloži pri
občinskem svetu (predlog lahko poda župan, član občinskega sveta, svetnik ali odbor krajevne,
vaške ali četrtne skupnosti in udeležene osebe iz tretjega odstavka ZDOIONUS, to so
polnoletne osebe, ki imajo na območju, na katero se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali
začasno prebivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju
sedež.
Predlog za določitev poteka in imena ulice mora vsebovati:
• Elaborat za spremembo uličnega sistema,
• Predlog imen ulic v naselju z obstoječim uličnim sistemu z obrazložitvijo predlaganih
imen ulic v naselju,
• Predlog uradnih kratkih imen ulic v naselju, če predlagano ime ulice presega predpisano
število znakov,
• Predhodno posvetovanje, ki traja 15. dni po posebnem postopku, se izvede v delu ulice,
ki se bo poimenovala ali preimenovala.
Odlok sprejme občinski svet na pobudo predlagatelja.
Ker na območju, predvidenem za poimenovanje ulice še ni stanovalcev, ni potrebno
upoštevati zgoraj našteta določila v zvezi s predhodnim posvetovanjem.

8. AKTIVNOSTI ZA POIMENOVANJE ULICE TONETA PAVČKA
Občinska uprava je v novembru 2017 izdelala elaborat ter pridobila potrebna mnenja in
potrdilo:
1. Potrdilo GURS št. 35324-21/2017-2 z dne 24. 11. 2107, da v naselju Novo mesto v
občini Novo mesto, ni ulice z imenom Ulica Toneta Pavčka;
2. Pozitivno mnenje GURS št. 35324-21/2017-3 z dne 24. 11. 2017 k predlaganemu
imenovanju nove ulice z imenom Ulica Toneta Pavčka v naselju Novo mesto;
3. Pozitvino mnenje Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen pri GURS št. 353811/2017-33 z dne 1. 12. 2017 o ustreznosti poimenovanja nove Ulice Toneta Pavčka in
skladnost poimenovanja z jezikoslovno-zemljepisnimi pravili.
Za poimenovanje Ulice Toneta Pavčka je predlagana obravnava in sprejem na
občinskem svetu ter objava Dolenjskem uradnem listu
9. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA OBRAVNAVE PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
Poslovnik Občinskega sveta mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17) v 91. členu
določa, da se lahko občinski svet na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji
opravil obe obravnavi predloga odloka ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem
postopku, med drugim, če gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve.
Predlagatelj ugotavlja, da je poimenovanje Ulice Toneta Pavčka manj zahtevna
dopolnitev Odloka o ulicah v Novem mestu, hkrati pa bo sprejetje odloka po skrajšanem
postopku omogočilo dodelitev hišnih številk in naslovov novih stanovalcev ob skorajšnji vselitvi.

10. VPLIV NA PRORAČUN MONM
Poimenovanje nove ulice bo bremenil proračun MONM v vrednosti ca. 270€ +DDV in sicer
postavitev dveh usmerjevalnih tabel v vrednosti ca. 135 € + DDV za enoto.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel predlog
odloka o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem mestu.
2. Sprejeti odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Pripravil:
Igor Merlin
višji svetovalec

Mojca Tavčar
Vodja Oddelka za okolje in prostor
dr. Iztok Kovačič
vodja Urada za prostor in razvoj

POSLANO:
1. naslovnik

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica

Na podlagi 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(Uradno prečiščeno besedilo; ZUONDNO-UPB-1; Uradni list RS, št. 108/06, 99/10 Odl.US:
U-I-137/10-47, 9/11), 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju
naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Uradni list RS, št. 25/08) in 15. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ___. seji
dne ___. ___. _________ sprejel
ODLOK
o dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
1. člen
S tem odlokom se dopolni Odlok o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/93,
94/02, 92/07, 62/10, 77/10-teh.popr. in 112/13; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
V odloku se 2. člen dopolni tako, da se v poglavju E: ULICE IN TRGI; Soseska:
DRASKA – BROD; za 15. točko, ki se glasi: »14. Pod Šipčevim hribom« doda: 15. točka, ki
se glasi: »15. Ulica Toneta Pavčka«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
Št: 007-22/2017
Novo mesto, dne __. __. _____
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni
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ULICE V NOVEM MESTU
Veljavni Odlok o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/93, 94/02, 92/07, 62/10,
77/10-teh.popr. in 112/13) poimenuje naslednje vpadnice, mostove, povezovalne ceste,
parke, trge ter soseske z ulicami v naselju Novo mesto:
LEGENDA:
1. Navadno:
2. Kurziva:
3. Krepko:

osnovni odlok 1993
spremebe in dopolnitve OD leta 2007 do 2013
predlog dopolnitve 2017 (Ulica Toneta Pavčka)

A: VPADNICE
1. Belokranjska cesta
2. Šentjernejska cesta
3. Šmarješka cesta
4. Ljubljanska cesta
5. Mirnopeška cesta
6. Straška cesta
7. Topliška cesta
8. Ljubenska cesta
9. Zagrebška cesta
10. Otoška cesta
11. Karlovška cesta
B: POVEZOVALNE CESTE
1. Kandijska cesta
2. Levičnikova cesta
3. Seidlova cesta
4. Andrijaničeva cesta
5. Na Brezovici
6. Štukljeva cesta
7. Šentjoška cesta
8. Zaloška cesta
C: MOSTOVI
1. Železniški most
2. Šmihelski most
3. Kandijski most
4. Ragovski most
5. Ločenski most
6. Loški most
D: PARKI
1. Ragov log
2. Portoval
3. Marof
4. Osredek
5. Rudolfovo sprehajališče
6. Julijino sprehajališče
7. Grmsko sprehajališče
E: ULICE IN TRGI
Soseska: CENTER
1. Breg
2. Rozmanova ulica
3. Cvelbarjeva ulica
4. Sokolska ulica
5. Defranceschijeva ulica
6. Detelova ulica
7. Dilančeva ulica
8. Germova ulica
9. Kapiteljska ulica
10. Jenkova ulica

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Jerebova ulica
Kastelčeva ulica
Prešernov trg
Muzejska ulica
Na Loko
Na žago
Novi trg
Pugljeva ulica
Frančiškanski trg
Streliška ulica
Strojarska pot
Vrhovčeva ulica
Župančičevo sprehajališče
Ulica talcev
Glavni trg
Šolska ulica
Kettejev drevored
Hladnikova ulica
Čitalniška ulica
Strma pot
Linhartova ulica
Trubarjeva ulica
Mej vrti
Kosova ulica
Florjanov trg
Kratka ulica
Dalmatinova ulica
K sodišču

Soseska: MESTNE NJIVE
1. Cankarjeva ulica
2. Koštialova ulica
3. Lamutova ulica
4. Mestne njive
5. Prisojna pot
6. Situlska pot
Soseska: LOČNA – MAČKOVEC
1. Ločna
2. Gregoričeva ulica
3. Mačkovec
4. Stražna
5. Pod Trško goro
6. Mlinarska pot
7. Na dulah
8. Dobovškova ulica

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Soseska: BUČNA VAS
1. Dolenje Kamence
2. Tržiška ulica
3. Turkova ulica
4. Markljeva ulica
5. Župnca
6. Muhaber
7. Zobčeva ulica
8. Brezje
9. Žabjak
10. Potočna vas
11. Vodnikova ulica
12. Brinje
Soseska: BRŠLJIN
1. Bršljin
2. Medičeva ulica
3. Povhova ulica
4. Cegelnica
5. Lastovče
6. Vavpotičeva ulica
7. Zwittrova ulica
8. Kočevarjeva ulica
9. Kolodvorska ulica
10. Livada
11. Klemenčičeva ulica
12. Ulica Danila Bučarja
13. Ulica Stare pravde
14. V Brezov log
15. Vandotova ulica
16. Foersterjeva ulica
17. Velika Bučna vas
18. Cesta brigad
19. Groblje
20. Žlebej
Soseska: DRSKA – BROD
1. Brod
2. Šalijeva ulica
3. Cesarjeva ulica
4. Drska
5. Irča vas
6. Šegova ulica
7. Westrova ulica
8. Volčičeva ulica
9. Ulica Slavka Gruma
10. Na Dragah
11. Komeljeva ulica
12. Dularjeva ulica
13. Ograja
14. Pod Šipčevim hribom
15. Ulica Toneta Pavčka
Soseska: ŠMIHEL
1. Košenice

Aškrčeva ulica
Vorančeva ulica
Nahtigalova ulica
Škrabčeva ulica
K Roku
Krallova ulica
Kochova ulica
Ob Težki vodi
Šukljetova ulica
Bajčeva ulica
Vidmarjeva ulica
Finžgarjeva ulica
Šmihel
Regrča vas
Krajčeva ulica
Knezova ulica
Ulica na Hribu
Pot v gaj

Soseska: GOTNA VAS
1. Gotna vas
2. Jedinščica
3. Ob Potoku
4. Ulica Ivana Roba
5. Ulica Pie in Pina Mlakarja
6. Pod Barončevim hribom
7. Poganška ulica
Soseska: ŽABJA VAS
1. Žabja vas
2. Drejčetova pot
3. Avšičeva ulica
4. Na Tratah
5. Na Lazu
6. Lobetova ulica
7. Pot na Gorjance
8. Drgančevje
9. Knafelčeva ulica
10. Na skali
11. Ravnikarjeva ulica
Soseska: KANDIJA
1. Adamičeva ulica
2. Gubčeva ulica
3. Mušičeva ulica
4. Smrečnikova ulica
5. Školova ulica
6. Nad mlini
7. Paderšičeva ulica
8. Resslova ulica
9. Skalickega ulica
10. Trdinova ulica
11. Valantičevo
12. Ulica Mirana Jarca
13. Lebanova ulica
14. Ulica Marjana Kozine
15. Tavčarjeva ulica
16. Stritarjeva ulica

Stran 2 od 3

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Levstikova ulica
Jurčičeva ulica
Ulica Ilke Vaštetove
Ulica Milana Majcna
Slančeva ulica
Maistrova ulica
Jakčeva ulica
Ragovska ulica
V Ragov log
Šmihelska ulica
Ragovo

Soseska: CIKAVA
1. Velika Cikava
2. Krka
3. Cerovci
4. Podbevškova ulica
5. Savinškova ulica
6. Breckerfeldova ulica
7. Gosjakova ulica
Soseska: PODBREZNIK
1. Podbreznik

Stran 3 od 3

