Številka:
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007-26/2007-1 (1901)
12.09.2007

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO

Zadeva:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ulicah v Novem mestu – skrajšani postopek

Namen:

Sprejem odloka

Pravna podlaga:

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
(Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 83/89, 5/90, Uradni list RS, št.
8/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list RS, št. 13/93
in 66/93),
Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06,
uradno pre iš eno besedilo).

Poro evalca:

Mojca Tav ar, Vodja oddelka za prostor

Predlog sklepa:

»Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem
mestu.«

Priloge:
- obrazložitev (priloga 1);
- osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu (priloga 2);
- Odlok o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/93 in 94/02) (priloga 3);
- grafi ni prikaz (priloga 4).

Številka:
Datum:

007-25/2007-1 (1901)
12.09.2007

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO, tu

ZADEVA:
PREDMET:

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
ULICAH V NOVEM MESTU
POIMENOVANJE NOVONASTALIH ULIC MLAKARJEVA ULICA IN ULICA
PODBREZNIK

UVOD
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je na predlog organov Mestne ob ine Novo mesto
v preteklih letih sprejel ve izvedbenih prostorskih aktov, ki so danes v razli nih fazah
realizacije. Ena od kon nih faz realizacije po izgradnji stavb in objektov je dodelitev hišnih
številk na osnovi zakonodaje na podro ju geodetske dejavnosti.
Trenutno se kon uje izgradnja soseske individualnih stanovanjskih hiš na Jedinš ici (prve
vselitve so predvidene oktobra 2007), zgrajeni ter še leta 2007 predani v uporabo pa bodo
tudi prvi poslovni in stanovanjski objekti v sklopu zazidalnega na rta Podbreznik pri eš i
vasi. Kupci objektov na obmo ju ZN Jedinš ica so pri pristojni Geodetski upravi že vložili
vloge za dodelitev hišne številke.
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86,
83/89, 5/90, Uradni list RS, št. 8/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list RS, št.
13/93 in 66/93) dolo a, da mora imeti vsaka ulica svoje ime. Za prou itev imen za omenjeni
obmo ji je župan Mestne ob ine Novo mesto s sklepom imenoval Komisijo za poimenovanje
ulic v Mestni ob ini Novo mesto v sestavi: Zdenko Picelj (Dolenjski muzej Novo mesto),
Franci Ba ar (Geodetska uprava Republike Slovenije), Ludvik Ton i (Dolenjski muzej Novo
mesto), prof. dr. Stane Granda (Zgodovinski inšitut Milka Kosa, ZRC SAZU), Irena Poto ar
Papež, Igor Merlin (oba MO Novo mesto). Komisija je 3. 9. 2007 na svoji seji prou ila in
podala predloge za poimenovanje navedenih novozgrajenih obmo ij.
KRITERIJI ZA PREIMENOVANJA IN POIMENOVANJA ULIC V NOVEM MESTU
Za pripravo osnovnega odloka o ulicah v Novem mestu je bila leta 1992 ustanovljena
posebna strokovna komisija, ki je ob pri etku dela pripravila kriterije za preimenovanja in
poimenovanja ulic v Novem mestu. Hkrati je izšla brošura »Novomeške ulice«, ki jo je izdal
Dolenjski muzej Novo mesto leta 1994, v kateri je v kratkem opisana zgodovina poimenovanj
novomeških ulic.

Strokovna komisija je leta 1992 pred preimenovanjem in poimenovanjem ulic sprejela
naslednje kriterije:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)
s)

Iz histori nega vidika je potrebno v najve ji meri ohraniti uveljavljena ter med ljudmi
priljubljena imena. Nekaterim ulicam je treba vrniti prejšnje ime, vendar le v primeru, e
je še danes živo med ljudmi.
Izogibati se je treba poimenovanjem po politikih in politi nih dogodkih, ker so takšna
imena prej ali slej opuš ena.
V kar najve ji meri je treba upoštevati ledinska in krajevno uveljavljena imena.
Individualna in stvarna imena imajo prednost pred kolektivnimi in splošnimi imeni.
Med individualnimi imeni imajo prednost pomembni Novomeš ani 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.
Zgodovinsko starejša imena sodijo v starejši del mesta, mlajša pa v novejše dele
mesta.
Imena nekdanjih vaških naselij se ohrani kot ime soseske ali kot ime ulice (praviloma v
najstarejšem delu naselja).
V mestu ne sme biti enakih ali podobnih imen (npr. Šmihel, Šmihelska cesta).
Ulica mora obsegati najmanj šest (6) hišnih številk. Ta kriterij se lahko zniža le v starem
delu mesta.
Imena sosesk naj bodo izpeljana iz tradicionalnih uveljavljenih ledinskih imen ali imen
nekdanjih naselij. Soseske naj bodo geografsko dolo ene, vsaka pa naj šteje od 1000
do 1500 prebivalcev.
Mesten vpadnice naj se imenujejo po ve jih slovenskih krajih ali po slovenskih
pokrajinah, kamor vodijo (razlog: orientacija).
Mostovi dobijo ime po soseskah, kamor vodijo.
Mestni parki dobijo ime po uveljavljenih ledinskih imenih.
Opredeli se povezovalne ceste. Bodo e 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, doma a, individualna in konkretna.
Stavbe, ki gravitirajo oziroma imajo izvoz k dolo eni ulici ali cesti, nosijo njeno ime.

PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ULICAH V NOVEM MESTU
Veljavni ob inski Odlok o ulicah v Novem mestu je bil sprejet leta 1993 (Uradni list RS, št.
32/93) in spremenjen ter dopolnjen leta 2002 (Uradni list RS, št. 94/02).
Po sklepu komisije se spremeni in dopolni Odlok o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št.
32/93 in 94/02, v nadaljevanju: Odlok o ulicah v Novem mestu):
1.
V 2. lenu Odloka o ulicah v Novem mestu se pod poglavjem E: ULICE IN TRGI,
soseska: Gotna vas, doda to ka »5. Mlakarjeva ulica«.
Na obmo ju ZN Jedinš ica je zgrajeno novo poselitveno obmo je, ki predstavlja eno ulico.
ZN je dobil ime po sosednji ulici (gre torej za ime, ki že obstaja in ga ni možno ponovno
uporabiti). Komisija predlaga poimenovanje ulice Mlakarjeva ulica po plesalcih – baletnikih:
Pia in Pino Mlakar.
Pino Mlakar je z ženo Pio postavil temelje strokovnega baletnega šolanja v Sloveniji. Baletni
par se je spoznal leta 1927 na Koreografskem inštitutu Rudolfa Labana v Hamburgu. Pia in

Pino sta nelo ljivo delovala 73 let, skupaj sta koreografirala 50 baletnih predstav. Balet je bil
njuna velika ljubezen, delovna naloga, poslanstvo in notranja nuja.
PINO MLAKAR – slovenski baletnik, koreograf in pedagog, rojen 2. marca 1907 v Novem
mestu, umrl 30. septembra 2006 v Novem mestu.
Na ljubljanski univerzi je študiral kemijo, fiziko in matematiko, leta 1927 pa se je odlo il za
plesni baletni študij pri Rudolfu Labanu v Hamburgu.
PIA MLAKAR (rojena Maria Luiza Pia Beatrice Scholz) – slovenska baletna plesalka in
koreografinja, rojena 28. decembra 1910 v Hamburgu, umrla 24. marca 2000 v Ljubljani.
Bila sta baletna solista, koreografa, pedagoga in vodji baletov v Dessau, Munchnu, Zurichu,
v Ljubljani in v vseh ve jih gledaliških središ ih Jugoslavije. Ljubljanski balet sta po vojni
postavila na profesionalne temelje in osnovala slovensko državno baletno šolo. Pia je bila
vodja ljubljanskega baleta, Pino pa je bil 25 let redni profesor na Akademiji za gledališ e,
radio, film in televizijo v Ljubljani. Po vojni je bil tudi predsednik Društva baletnih umetnikov
Jugoslavije. Njun baletni opus obsega 50 baletnih predstav, od tega 12 celove ernih.
Izjemen uspeh sta dosegla s predstavama Vrag na vasi, katerega premiera leta 1935 v
Zurichu je predstavljala prvi celove erni balet tistega asa v svetu, in Lok, ki je bil ustvarjen
le za dva plesalca.

Že pred drugo svetovno vojno sta za ela razmišljati
o baletni doma iji. Želela sta, da bi njuna Ve na
baletna doma ija Pas des deux v Lo ni pri Novem
mestu

pomenila

naslednjim

rodovom

baletnih

umetnikov in teoretikov plesa svetovno raziskovalno
in umetniško baletno središ e. Zanj sta postavila
pristno starožitno slovensko domovanje ob reki Krki,
priskrbela študijsko gradivo iz javnosti nedostopnih
evropskih kraljevskih arhivov, popisala evropsko
zgodovino baleta, ohranila plesopise svojih izvirnih
koreografij in pustila za seboj filmske ter slikovne
sledi svoje duhovno ožarjene umetnosti. V srca
vseh, ki so ju sre ali ali tudi le doživeli prek zaslona,
pa sta vtisnila sporo ilo o svetosti bivanja in veselja
do življenja, ki ga je mogo e najbolj pristno in
celovito izraziti le z gibi lastnega telesa, ki loveka presegajo v božanskem plesu duše, kakor
ga je utelešal neponovljivi plesni par Mlakar.
Umetniški opus plesne dvojice Pia in Pino Mlakar pomeni primerljiv slovenski identitetni
fenomen, kakršnega je slovenska umetnostnozgodovinska veda s podporo slovenske in
mednarodne politi ne elite uveljavila v svetu, ko je ovrednotila in predstavila dela arhitekta
Jožeta Ple nika doma in v Evropi.

Pino Mlakar je avtor ve strokovnih lankov in monografij: Ples kot umetnost in gledališ e,
Sre ne zgodbe bole ina, skupaj z ženo pa dveh knjig z naslovom Unsterblicher Theatertanz:
300 Jahre Ballettgeschichte der Oper in Munchen (v nemškem jeziku).
Leta 1972 sta bila Prešernova nagrajenca za življenjsko delo na podro ju plesne umetnosti,
Pino Mlakar je sicer za svoje delo trikrat prejel Prešernovo nagrado. Leta 1990 sta s Pio
prejela listino astnega ob ana v Novem mestu.
Pino je tudi dobitnik srebrnega astnega znaka svobode Republike Slovenije in prejemnik
plesne nagrade mesta München ter dobitnik najvišjega priznanja za kulturo Republike
Hrvaške.
Mestna ob ina Novo mesto in Društvo baletnih umetnikov Slovenije sta ob stoletnici rojstva
Pina Mlakarja poskrbela tudi za izdajo priložnostnega žiga in razglednic v njegov spomin. V
tem letu je Pošta Slovenije izdala tudi osebno znamko Pina Mlakarja.
Viri:

1.
2.
3.
4.

Nekdanje sve anosti. Prispevki za monografijo Pie in Pina Mlakarja. Ljubljana. 2006.
Arhiv Mestne ob ine Novo mesto.
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pino_Mlakar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pia_Mlakar

2.
V 2. lenu Odloka o ulicah v Novem mestu se pod poglavjem E: ULICE IN TRGI
doda nova soseska: »Podbreznik« in pod sosesko Podbreznik to ka »1. Podbreznik«.
Na obmo ju ZN Podbrezni je zgrajeno novo poselitveno obmo je, ki predstavlja eno ulico.
Podbreznik je ledinsko ime zemljiš a na obmo ju na meji med naseljema Novo mesto in
eš a vas, ki se uporablja kot delovno ime zazidalnega na rta. Ime se je med ljudmi že
udoma ilo.
3.

V Odloku o ulicah v Novem mestu se za 3. lenom doda nov 3a len, in sicer:
»3a len
Geodetska uprava Republike Slovenije opravi po uradni dolžnosti preštevil enje
objektov, ki po vzpostavitvi nove ulice, v skladu z uveljavljenimi kriteriji, predstavljajo
del novonastale ulice.«
Že pred pozidavo po ZN Jedinš ica je na tem obmo ju stoje objekt z naslovom
Belokranjska cesta 52A pripadal Belokranjski cesti. Kot posledica pozidave navedenega
obmo ja predmetni objekt nima ve vhoda z navedene ulice in tako pripada novonastali ulici.
Tako je potrebno spremeniti naslov tega objekta na ime novonastale ulice in izvesti
preštevil enje. Ker se bodo podobni primeri lahko pojavljali ob nastanku novih ulic, ob
prihodnjih pozidavah na obmo ju Novega mesta, je smiselno celostno urediti vprašanje
preštevil enja objektov.
OBRAZLOŽITEV SKRAJŠANEGA POSTOPKA
Poslovnik Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto dolo a, da lahko Ob inski svet na
obrazložen predlog predlagatelja odlo i, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odloka, e
gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov. Ker so predlagane spremembe in
dopolnitve Odloka o ulicah v Novem mestu, to je dolo itev imen novonastalim ulicam, v
skladu s sprejetimi kriteriji za preimenovanja in poimenovanja ulic v Novem mestu in glede
na to, da je predlagana poimenovanja že potrdila strokovna komisija ter da je dopolnitev
odloka z novim 3.a lenom zgolj namenjena pravno urejenemu reševanju situacij tehni ne
narave in kot taka predstavlja le pravno podlago Geodetski upravi Republike Slovenije za
izvajanje preštevil enj, ob upoštevanju dejanskega stanja, predlagamo obravnavo Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu po skrajšanem postopku.

ZA ETEK VELJAVE ODLOKA
Predlagani odlok za ne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
FINAN NE POSLEDICE
Ob ina bo krila stroške ozna evanja ulic in preštevil enja (zamenjavo tablic hišne št., katere
naslov se spreminja s sprejetjem odloka, ob ina bo prav tako krila stroške objave odloka v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Pripravili:
Igor Merlin
Mojca Lenassi Malnari
Miha Udov

Mojca TAV AR
VODJA ODDELKA

POSLANO:
1. naslovniku,
2. zbirki dok. gradiva.

Mag. Sašo MURTI
DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

OSNUTEK ODLOKA

PRILOGA 2

Na podlagi 16. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06) in 8.
lena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80,
42/86, 83/89, 5/90, Uradni list RS – stari, št. 8/90, 10/91, Uradni list RS /I, št. 17/91 in Uradni
list RS, št. 13/93, 66/93) je Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na ___ seji dne
_______ sprejel naslednji

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O ULICAH V NOVEM MESTU
1.

len

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št.
32/93 in 94/02, v nadaljevanju: Odlok o ulicah v Novem mestu – v nadaljnjem besedilu:
odlok).
2.

len

V odloku se v 2. lenu:
v poglavju E: ULICE IN TRGI, Soseska: Gotna vas, doda 5. to ka, ki se glasi
»5. Mlakarjeva ulica«.
-

v poglavju E: ULICE IN TRGI, doda nova soseska, ki se glasi
»Soseska: Podbreznik« in pod Sosesko: Podbreznik doda 1. to ka, ki se glasi:
»1. Podbreznik«.
3.

len

Za 3. lenom se doda novi 3.a len, ki se glasi:
»3.a len
Geodetska uprava Republike Slovenije opravi po uradni dolžnosti preštevil enje
objektov, ki po vzpostavitvi nove ulice, v skladu z uveljavljenimi kriteriji, predstavljajo
del novonastale ulice.«
4.

len

Ta odlok za ne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Novo mesto, dne

