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3. točka 15. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 24. 9. 2020 obravnava in
sprejme Odlok o vzpostavitvi »Ulice na Borštu« v Ajdovščini v 1. obravnavi:
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic
in stavb (ZDOIONUS, Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list
RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 24.
9. 2020 sprejel
ODLOK
o vzpostavitvi »Ulice na Borštu« v Ajdovščini
1. člen

(vzpostavitev nove ulice)
(1) V občini Ajdovščina se vzpostavi nova ulica z imenom »Ulica na Borštu«.
(2) Potek ulice je določen z Grafičnim prikazom poteka ulic na območju naselja, ki ga je izdelalo
podjetje Dezis d.o.o. z dne 13.7.2020.

2. člen

(stroški)
(1) Stroški napisnih tabel za označitev ulice in zamenjave hišne številke Slejkoti 11 bremenijo občinski
proračun.

3. člen

(obvestitev geodetske uprave)
(1) V treh dneh po objavi odloka v Uradnem listu je potrebno obvestiti Geodetsko upravo Republike
Slovenije, kdaj in kje je bil objavljen ta odlok.

4. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 031-3/19
Datum:
Tadej Beočanin, l. r.
Župan

OBRAZLOŽITEV
1. Pravni temelj področja, ki ga odlok ureja:
- 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),
- Statut Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18).

2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve odloka:
Lastniki nepremičnin so za namen dostopa do treh novih stanovanjskih objektov uredili cestni
priključek z regionalne ceste Ajdovščina-Col. Dostop ni fizično povezan z obstoječim uličnim
sistemom mesta Ajdovščina.
Lastniki predlagajo, da se vzpostavi nova ulica z imenom NA BORŠTU, z utemeljitvijo, da je
predlagano ime skladno z lokalnim poimenovanjem. Krajevna skupnost Ajdovščina je pobudo
obravnavala in s predlogom soglaša.

Ulica na Borštu - izsek iz Grafičnega prikaza poteka ulic na območju naselja; Dezis d.o.o. z dne 13.7.2020

Stanje na terenu z dne 21.8.2020

21. člen ZDOIONU določa, da se vzpostavitev uličnega sistema z imenom ulice ter spremembe
uličnega sistema izvedejo z odlokom občine.
Pred vzpostavitvijo uličnega sistema je potrebno v naselju opraviti predhodno posvetovanje o
poteku ulic in ustreznosti razdelitve na ulice ter o predlaganih imenih ulic. Primeri, ko je
potrebno predhodno posvetovanje:
v delih obstoječega oziroma obstoječih naselij, iz katerih bo nastalo novo naselje, če se
spremeni območje naselja oziroma naselij, tako da nastane novo naselje;

v delu naselja, ki se bo priključilo sosednjemu naselju, če se spremeni območje naselja,
tako da se del naselja priključi sosednjemu naselju;
v naselju, ki se bo preimenovalo, če se obstoječe naselje preimenuje.
V našem primeru pri vzpostavitvi nove ulice predhodno posvetovanje ni potrebno.
Pred sprejemom odloka o vzpostavitvi nove ulice je potrebno pridobiti mnenja GURS in
Komisije za standardizacijo imen. Vlogi GURS je potrebno predložiti elaborat, s katerim se
grafično prikaže potek ulice na območju naselja.
Pridobljeni pozitivni mnenji GURS in Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen sta
priloženi gradivu.
Postopek:
Št. Faza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pobuda za vzpostavitev nove ulice
Mnenje KS Ajdovščina
Izdelava geodetskega elaborata
Pridobitev mnenja GURS
Pridobitev mnenja Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen
Predvideni sprejem odloka
Objava v Uradnem listu in obvestilo GURS
Označitev ulice na terenu

Terminski plan
Lastniki v l. 2019
Pridobljeno
Julij 2020
28.7.2020
10.8.2020
24.9.2020
September 2020
Oktober 2020

18. člen ZDOIONU določa, da mora župan po objavi odloka o določitvi območja naselja oziroma
odloka o določitvi imena naselja v uradnem glasilu občine obvestiti geodetsko upravo, kdaj in
kje je bil objavljen odlok o določitvi območja naselja oziroma odlok o določitvi imena naselja.
Na podlagi prejetega obvestila GURS po uradni dolžnosti evidentira spremembe podatkov o
območjih in imenih naselij v registru prostorskih enot.
Sprejem odloka je pogoj, da bodo lastniki pridobili hišne številke novih objektov in prijavili svoja
prebivališča na novih naslovih.
Po sprejemu odloka bo občinska uprava lastnike pozvala, da cesto prenesejo v last Občine.
Lastništvo zemljišč pod cesto je pogoj za njeno kategorizacijo.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka:
Sprejem odloka ima finančne posledice za občinski proračun.
Občina je krila stroške izdelave geodetskega elaborata, dolžna pa je tudi označiti novo ulico na
terenu. Z odlokom je predvideno, da se iz proračuna krijejo tudi stroški preoštevilčenja objekta,
ki že ima dodeljeno hišno številko.
Stanovanjski objekti ob novi ulici niso naseljeni, zato zaradi sprejema odloka lastnikom ne bodo
nastali nobeni dodatni stroški.
Tadej Beočanin, l. r.
župan
Priloge: Mnenje in potrdilo GURS ter mnenje Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen

POROČILO ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA:
Dne 9.9.2020 je Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja na 16. redni seji
obravnaval Odlok o vzpostavitvi »Ulice na Borštu« v Ajdovščini ter sprejel
pozitivno mnenje k Odloku o vzpostavitvi »Ulice na Borštu« v Ajdovščini, zato predlaga, da ga
občinski svet sprejme.
Datum: 9. 9. 2020
Kazimir Čebron, l. r.
predsednik odbora za urejanje prostora in varstvo okolja

