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Gradivo predlaga:  mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav., Župan 
 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
 
Vsebina gradiva:              -     Stališča do pripomb in predlogov 

- Mnenji in predloga bodočih prebivalcev ulic, podani na 
predhodnem posvetovanju 

- Predlog Sveta krajevne skupnosti Dobrovce 
- potrdilo GURS o skladnosti predlaganih imen s          

predpisi  
- mnenje Komisije za standardizacijo zemljepisnih   

imen Vlade RS o ustreznosti predlaganih imen 
- predlog Elaborata z grafičnimi prilogami 
- zapisnika sej Komisije za poimenovanje ulic v Občini 

Miklavž na Dravskem polju. 
            
 
  
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 1. odstavka 17. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in 
označevanju naselij, ulic in stavb (Ur.l. RS, št. 25/2008) se Občinski svet Občine 
Miklavž na Dravskem polju seznani s pripombami, mnenji in predlogi podanimi v 
času predhodnega posvetovanja k predlogu Elaborata o poimenovanju ulice v 
naselju Dobrovce v Občini Miklavž na Dravskem polju ter sprejme stališče, da se:  

• novo nastala ulica v naselju Dobrovce poimenuje Krožna ulica. 
 
 
                                                                                                

       ŽUPAN 
                                                                                 Mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav. 
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V času predhodnega posvetovanja o Predlogu Elaborata o poimenovanju ulice v naselju 
Dobrovce v Občini Miklavž na Dravskem polju, ki je potekalo od 2.10.2019 do 17.10.2019, je bilo 
s strani bodočih prebivalcev ulice podanih več pripomb in predlogov glede predlaganega imena 
Dobova ulica. Podali so predlog novega imena in sicer Krožna ulica. Komisija za poimenovanje 
ulic v Občini Miklavž na Dravskem polju je dne 23.10.2019 na 2. redni seji drugi redni seji 
pregledala mnenja, pripombe in predloge. Predsednik KS Dobrovce je pojasnil zadržek 
prebivalcev do prvotno predlaganega imena ter vsebinsko podlago za novo ime. Člani komisije 
so v razpravi zavzeli stališče, da se upošteva želja prebivalcev ulice ter se v nov predlog 
Elaborata vključi predlog novega imena – Krožna ulica. 
 
Sodelujoči v postopku: 
 
 
Postopek spremembe imen ulic vodi:   Občina Miklavž na Dravskem polju  
 
 
Pobudniki:   

• Svet krajevne skupnosti Dobrovce, 
• Komisija za poimenovanje ulic v Občini 

Miklavž na Dravskem polju, 
• polnoletni prebivalci ulic, ki se bo 

poimenovala, 
 
 
Mnenje o SKLADNOSTI predlaganega imena:        Geodetska uprava Republike Slovenije 
 
 
Delovno telo vlade, ki daje mnenje o  
USTREZNOSTI predlaganega imena:   Komisija za standardizacijo zemljepisnih  
       Imen Vlade RS 

 
 

 Delovno telo občine:     Komisija za poimenovanje ulic v Občini  
Miklavž na Dravskem polju 
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1) Svet Krajevne skupnosti Dobrovce je predlagal, da se ulici ob parcelah št. 821/9 in 
829/13 k.o. Skoke poimenujeta Dobova ulica. 

 
Predlagatelj je ime utemeljil z obrazložitvijo, da so bili pred nekaj stoletji na Dravskem polju, 
katerih del je tudi kraj Dobrovce, obsežni hrastovi gozdovi. Staro poimenovanje domačinov 
Dobrovc za hrast je »dob«. 
 
Komisija za poimenovanje ulic v Občini Miklavž na Dravskem polju je na svoji 1. dopisni seji dne 
2.10.2019 sprejela sklep, da se v naselju Dobrovce novo nastala ulica poimenuje Dobova ulica, 
kot je predlagano s strani KS Dobrovce in zajeto v predlogu Elaborata za poimenovanje ulice v 
naselju Dobrovce v Občini Miklavž na Dravskem polju. 
 
V 15. dnevnem predhodnem posvetovanju o javno razgrnjenem predlogu Elaborata s 
predlaganim imenom Dobova ulica so prebivalci ulice podali predlog, da se ta ulica imenuje 
Krožna ulica. Ime so utemeljili z obrazložitvijo, da jim predlagano ime Dobova ulica ne ustreza, 
so pa vsi složni, da se njihova ulica imenuje Krožna ulica. 
 
Komisija za poimenovanje ulic v Občini Miklavž na Dravskem polju je dne 23.10.2019 na 2. redni 
seji pregledala mnenja, pripombe in predloge. Predsednik KS Dobrovce je pojasnil zadržek 
prebivalcev do prvotno predlaganega imena ter vsebinsko podlago za novo ime. Člani komisije 
so v razpravi zavzeli stališče, da se upošteva želja prebivalcev ulice, v nov predlog Elaborata pa 
se vključi predlog imena – Krožna ulica. 
 
Geodetska uprava Republike Slovenije je izdala potrdilo, da v naselju Miklavž na Dravskem polju 
ni ulice z imenom »Krožna ulica« in daje pozitivno mnenje k predlaganemu imenovanju, saj je 
predlog oblikovan skladno z Zakonom o določanju območij ter o imenovanju in označevanju 
naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008). 
 
Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen je sklenila, da je predlagano ime »Krožna ulica« v 
skladu z veljavnim Zakonom o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in 
stavb ter da ustreza jezikoslovno – zemljepisnim pravilom, zato je izdala pozitivno mnenje na 
predlog poimenovanja nove ulice.  
 
Komisija za poimenovanje ulic v Občini Miklavž na Dravskem polju  je na 2. redni seji sprejela 
sklep št. 3  s katerim je predlagala, da se v naselju Dobrovce novo nastala ulica poimenuje 
Krožna ulica, kot je predlagano s strani bodočih prebivalcev ulice v času predhodnega 
posvetovanja.  
 
Na podlagi navedenega občinskemu svetu predlagamo, da potrdi predlog Komisije za 
poimenovanje ulic v Občini Miklavž na Dravskem polju. 
 
STALIŠČE: 
Občinski svet potrjuje predlog Komisije za poimenovanje ulic  in sicer, da se novo nastala ulica 
v naselju Dobrovce poimenuje Krožna ulica. 
 
 
 
Pripravila: 
Renata Vučina Velički, univ. dipl. prav. 
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II. RAZLOGI ZA POIMENOVANJE ULICE 
 
 
SPLOŠNO O RAZLOGIH: 

 
V skladu s 4. odstavkom 20. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju 
naselij, ulic in stavb (Ur.l. RS, št. 25/2008, v nadaljnjem besedilu ZDOIONUS) mora imeti vsaka ulica 
svoje ime, v istem naselju pa ne smeta biti dve ulici z istim imenom, niti ne smeta biti dve ulici z istim 
delom imena, kar pomeni, da mora občina v skladu z navedenim določilom pričeti s postopkom 
poimenovanja ulic, ki ne izpolnjujejo pogojev ZDOIONUS.  
 
Komisija za poimenovanje ulic v občini Miklavž na Dravskem polju je prejela pobudo za poimenovanje 
ulice s strani Sveta krajevne skupnosti Dobrovce. Pobudo je Komisija obravnavala na 1. dopisni seji 
dne 2.10.2019 in oblikovan je bil predlog poimenovanje Dobove ulice. 
V času predhodnega posvetovanja je bil s strani prebivalcev ulice podan nov predlog imena ulice in 
sicer Krožna ulica. Komisija za poimenovanje ulic je dne 23.10.2019 obravnavala nov predlog imena 
Krožna ulica ter predlagala, da se upošteva predlog prebivalcev ulice.  
 
Elaborat je pripravila Občinska uprava Občine Miklavž na Dravskem polju, kontaktna oseba: Renata 
Vučina Velički, višja svetovalka, tel: 02/6296-832, elektronska pošta: renata.vucina@miklavz.si 
 
 
PRISTOJNOST ODLOČANJA O POBUDI 

 
ZSOIONUS v 2. odstavku 12. člena določa, da se postopek za določitev območja naselja ali imena 
naselja (ki se po 4. odstavku 21. člena smiselno uporablja za postopek imenovanja ulic) začne na 
predlog, ki se vloži pri občinskem svetu. Predlog lahko poda župan, član občinskega sveta, svet ali 
odbor krajevne, vaške ali četrtne skupnosti in polnoletne osebe, ki  imajo na območju, ki se spreminja 
prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.   
 
 
PRAVNE PODLAGE IN POSTOPEK ZA SPREJEM ODLOKA 

1. Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Ur.l. RS, št. 
25/2008, v nadaljnjem besedilu ZDOIONUS) 

2. Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območjih naselij, določanju hišnih številk in poteka 
ulic ter o označevanju ulic in stavb (Ur. l. RS št. 76/2008) 

 
Predlog za določitev imena ulice mora vsebovati: 

- predlog imena ulice, 
- potrdilo GURS o skladnosti predlaganega imena s predpisi, 
- mnenje Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen o ustreznosti predlaganih imen, 
- Osnutek Odloka z oceno finančnih posledic.   

 
V skladu z  ZDOIONUS se opravi predhodno posvetovanje v ulici, ki se bodo poimenovala, župan pa 
objavi poziv k predhodnemu posvetovanju z navedbo načina in roka, v katerem se lahko vložijo 
mnenja, predlogi in pripombe k predlogu. Glede na dejstvo, da je na navedeni ulici zgrajena zgolj ena 
hiša, se k podaji mnenja pozove lastnike zemljišč ob ulici, ki se bo poimenovala. 
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Po končanem posvetovanju, občinski svet pred sprejemom odloka obravnava mnenja, predloge in 
pripombe, se do njih opredeli ter o svojih stališčih obvesti javnost na spletnih straneh občine. 
 
 
PREDVIDENE FINANČNE POSLEDICE PREDLOGA ODLOKA ZA PRORAČUN 
OBČINE 

 
Stroški, ki bodo nastali s poimenovanjem ulic, vključujejo: 

- strošek izdelave ulične table; skupaj 200,00 EUR. 
- strošek zamenjave hišnih številk: cena nove hišne tablice je cca. 20,34 EUR. 

 
Občina mora po zakonu kriti samo stroške zamenjave obstoječih hišnih številk, ne pa tudi tistih, ki si 
še hišne številke niso pridobili. Ti stroški bremenijo občinski proračun. 
 
Občina lahko krije tudi stroške zamenjave osebnih dokumentov, v kolikor je le te potrebno zamenjati 
zaradi novega poimenovanja ulice: 
- potni list (v kolikor so vsi izkoristili možnost vpisa spremembe naslova), 
- osebna izkaznica, 
- prometno in novo vozniško dovoljenje. 
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III. PREDLOG ODLOKA O POIMENOVANJU ULICE V NASELJU DOBROVCE V 
OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

 
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in 
stavb (Ur.l. RS, št. 25/2008, v nadaljnjem besedilu ZDOIONUS), Pravilnika o ureditvi vprašanj pri 
določanju območji naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Ur. l. 
RS, št. 76/2008) in 14. člena Statuta občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15 in 16/17), je 
Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju na . redni seji, .. 2019 dne, sprejel 
 

OO  DD  LL  OO  KK  
o poimenovanju ulice v naselju Dobrovce 

v Občini Miklavž na Dravskem polju  
 

1. člen 
 
V Občini Miklavž na Dravskem polju se v naselju Dobrovce poimenuje naslednjo ulico: 

- Krožna ulica: 
Nova ulica, ki še ni kategorizirana in bo v skladu s pogodbo o komunalnem opremljanju 
prenesena v javno dobro. Potek ceste: odcep Mladinske ulice ob gozdu, ki se bo levo odcepil 
na parcelo 821/9 k.o. Skoke ter polkrožno nadaljeval po parcelah 821/23, 821/24 in 829/13 
vse k.o. Skoke ter se zaključil pri parc. št.  1159/2 k.o. Skoke. 

 
2. člen 

 
Natančen prikaz poteka ulice je razviden iz kartografskega prikaza registra prostorskih enot in je 
sestavni del tega odloka. Hrani se v prostorih Občine Miklavž na Dravskem polju. 
 

3. člen 
 

Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor je dolžna v 30 dneh po 
začetku veljavnosti odloka iz prejšnjega odstavka, vendar ne pred začetkom uporabe tega odloka, po 
uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih in imenih naselij v registru prostorskih 
enot.  

4. člen 
 

Stroški ulične table in zamenjave hišne številke bremenijo proračun občine Miklavž na Dravskem 
polju. 
Občina krije stroške zamenjave osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list, prometno in novo 
vozniško dovoljenje) tistim prebivalcem ulic, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v ulici, katere ime 
se spreminja in osebne dokumente izdane pred izvedeno spremembo imena ulic s strani Geodetske 
uprave Republike Slovenije. 

5. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
Datum:  
Številka: 0070-0006/2019                                                  

        ŽUPAN 
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

                                                                        Mag. Egon Repnik, univ.dipl.prav. 



 

 
6 

 

 

IV. OBRAZLOŽITEV IMENOVANJA ULICE 
 
Krožna ulica; (ulica je brez imena, saj gre za novogradnjo ceste ter stanovanjskih objektov ob njej). 
Ime je vsebinsko: zaradi polkrožnega poteka ulice.  
 
 
V. KOORDINATE ZAČETKA IN KONCA ULICE 

 
 
 
Krožna ulica –  (Dobrovce) 
 
 
začetek:  X: 553.907,30    
                 Y: 148.591,20 
lom:         X: 553.985,80 
                 Y: 148.552,50 
lom:         X: 554.041,00 
                 Y: 148.592,70 
lom:         X: 554.022,30 
                 Y: 148.617,10 
konec:     X: 553.956,20                           
                 Y: 148.567,80 
 

 
 
VI. SEZNAM NASLOVOV ZA PREOŠTEVILČBO 

 
Naselje Dobrovce:  

 
Obstoječa hiša še nima pridobljene hišne številke 

Stari naslov Novi naslov 
/ Krožna ulica  

 
 

VII. SEZNAM OBSTOJEČIH ULIC V NASELJU DOBROVCE 
 
Akacijeva ulica 
Borova ulica 
Gredlova ulica 
Halefova ulica 
Igriška ulica 
Kašperjeva ulica 
Kidričeva cesta 
Mejna ulica 
Mladinska ulica 
Na gaj 
Na pristance 
Prečna ulica 
Šolska ulica 
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Ulica talcev 
Ulica Tuškovih 
V Kote 
Vrtna ulica 
 
 

VIII. GRAFIČNA PRILOGA 
 
 

 
 

Naselje Dobrovce 

Legenda: 
 

______   Obstoječa ulica 
 
______   Potek nove ulice 








