PRIPORO ILA ZA DELO PRI SPREMINJANJU OBMO IJ NASELIJ
IN IMENOVANJU NASELIJ IN ULIC
Postopki dolo anja obmo ij in imen naselij ter ulic so dolo eni v Zakonu o dolo anju
obmo ij ter o imenovanju in ozna evanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni
list RS, št. 25/08) in so med seboj pogosto povezani.
Predlagatelji postopkov po ZDOIONUS so župan, lani ob inskega sveta, svet ali
odbor krajevne, vaške ali etrtne skupnosti in udeležene osebe iz drugega odstavka
3. lena ZDOIONUS (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
Naloge Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Geodetska
uprava RS), dolo ene z ZDOIONUS, opravljajo do za etka uporabe Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-a (Uradni list
RS, št. 45/08), tj. do 1. maja 2009, pristojne obmo ne geodetske uprave. Naslovi
obmo nih geodetskih uprav so razvidni iz PRILOGE 1 teh priporo il.
Predlagatelj lahko vloži zahtevo na Geodetski upravi RS po elektronski poti na naslov
pisarna.gu@gov.si ali na najbližjo obmo no geodetsko upravo oziroma njeno
geodetsko pisarno.
e je predlagatelj vložil zahtevo v elektronski obliki, mu Geodetska uprava RS akte,
izdane v postopku, pošlje po elektronski poti.
Roki za izdajo mnenj in potrdil
− Geodetska uprava RS izda mnenje o skladnosti predlagane ureditve obmo ij
naselij s predpisi, ki urejajo obmo ja in imena naselij, in potrdilo, da v Republiki
Sloveniji ni naselja z istim imenom in istim uradnim kratkim imenom naselja, kot
se predlaga, v 15 dneh od prejema popolne dokumentacije. Ta rok velja tudi v
postopkih za imenovanja ulic.
− Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: KSZI VRS) izda mnenje o ustreznosti predlaganega imena
naselja/ulice oziroma predlaganega uradnega kratkega imena naselja/ulice v 15
dneh od prejema popolne dokumentacije.
Dopolnitev dokumentacije
e predložena dokumentacija ni popolna, razumljiva ali je dvoumna, Geodetska
uprava RS oziroma KSZI VRS pozove predlagatelja, da jo dopolni ali dodatno
pojasni. Ker roki za dopolnitev dokumentacije s predpisi niso dolo eni, se zaradi im
hitrejše izvedbe postopka predlagatelju pošlje poziv v treh delovnih dneh od prejema
zahteve oziroma najpozneje v 15 dneh od prejema zahteve.
Rok, v katerem mora predlagatelj dopolniti dokumentacijo, ni dolo en in je odvisen
zgolj od interesa predlagatelja.
Geodetska uprava RS oziroma KSZI VRS nadaljuje s postopkom izdaje mnenj in
potrdil po prejetju popolne dokumentacije. Roki za izdajo mnenj oziroma potrdil
za nejo te i šele po prejemu popolne dokumentacije.
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SPREMEMBA OBMO JA NASELJA
Sprememba obmo ja naselja je sprememba meje med dvema ali ve obstoje imi
naselji v ob ini, e se imena obstoje ih naselij ne spreminjajo.
Predlagatelj na Geodetski upravi RS vloži zahtevo za izdajo mnenja o skladnosti
predlagane ureditve obmo ij naselij s predpisi, ki to urejajo, in ji priloži:
– opis predlagane spremembe ali grafi ni prikaz,
– ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko kontaktne osebe
predlagatelja.
e je opis predlagane spremembe ali grafi ni prikaz ustrezen, Geodetska uprava RS
izdela elaborat za dolo itev obmo ij naselij.
e opis predlagane spremembe ni razumljiv oziroma je grafi ni prikaz dvoumen,
Geodetska uprava RS pred izdelavo elaborata zaprosi predlagatelja za dodatna
pojasnila.
Geodetska uprava RS predlagatelju pošlje:
– mnenje o skladnosti predlagane ureditve obmo ij naselij s predpisi, ki to urejajo
(prvi odstavek 14. lena ZDOIONUS),
– elaborat za dolo itev obmo ja naselja.
Postopek se smiselno uporablja tudi v primeru spremembe obmo ij naselij ob
ob inski meji iz tretjega odstavka 7. lena ZDOIONUS.
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DOLO ITEV OBMO JA NOVEGA NASELJA
Novo naselje nastane iz enega ali ve delov obstoje ih naselij. Novemu naselju je
vedno treba dolo iti (novo) ime.
Predlagatelj na Geodetski upravi RS vloži:
− zahtevo za izdajo mnenja o skladnosti predlagane ureditve obmo ij naselij s
predpisi, ki urejajo obmo ja naselij (prvi odstavek 14. lena ZDOIONUS),
− zahtevo za pridobitev potrdila, da v Republiki Sloveniji ni naselja z istim
imenom oziroma istim uradnim kratkim imenom, kot se predlaga (drugi
odstavek 14. lena ZDOIONUS).
Zaradi optimalnosti in u inkovitosti dela se šteje, da je predlagatelj ob vložitvi teh
zahtev vložil tudi zahtevo za izdajo mnenja KSZI VRS o ustreznosti predlaganega
imena naselja in uradnega kratkega imena naselja (drugi odstavek 14. lena
ZDOIONUS).
Zahtevam predlagatelj priloži:
– opis predlaganega obmo ja novega naselja ali grafi ni prikaz,
– predlog imena novega naselja z obrazložitvijo predloga imena novega naselja,
– predlog uradnega kratkega imena novega naselja, e predlagano ime novega
naselja presega predpisano število znakov,1
– predlog imena novega naselja v italijanskem oziroma madžarskem jeziku na
obmo jih ob in, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna tudi italijanski oziroma
madžarski jezik,
– predlog uradnega kratkega imena naselja, e predlagano ime novega naselja v
italijanskem oziroma madžarskem jeziku presega predpisano število znakov,
– ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko kontaktne osebe
predlagatelja.
Predlagano ime novega naselja oziroma predlagano uradno kratko ime novega
naselja mora biti zapisano z malimi rkami in z ustrezno uporabo velikih za etnic ter
presledkov v skladu s pravopisom.
e opis predlaganega obmo ja novega naselja ni razumljiv oziroma je grafi ni prikaz
dvoumen, Geodetska uprava RS pred izdelavo elaborata zaprosi predlagatelja za
dodatna pojasnila.
e je opis predlaganega obmo ja novega naselja ali grafi ni prikaz ustrezen in e v
Republiki Sloveniji ni naselja z istim imenom oziroma istim uradnim kratkim imenom,
kot se predlaga, Geodetska uprava RS:
a) izdela elaborat za dolo itev obmo ij naselij,
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b) izda mnenje o skladnosti predlaganega obmo ja novega naselja s predpisi, ki
urejajo obmo ja in imena naselij (prvi odstavek 14. lena ZDOIONUS),
c) izda potrdilo, da v Republiki Sloveniji ni naselja z istim imenom oziroma istim
uradnim kratkim imenom, kot se predlaga (drugi odstavek 14. lena
ZDOIONUS).
Geodetska uprava RS pošlje predlagatelju elaborat za dolo itev obmo ja naselja,
mnenje in potrdilo.
En izvod potrdila iz drugega odstavka 14. lena ZDOIONUS pošlje Geodetska
uprava RS skupaj s predlogom imena novega naselja in obrazložitvijo predlagatelja
KSZI VRS, da le-ta izda mnenje o ustreznosti predloga imena novega naselja in o
ustreznosti predloga uradnega kratkega imena novega naselja.
Mnenje o ustreznosti predloga imena novega naselja oziroma o ustreznosti predloga
uradnega kratkega imena novega naselja pošlje KSZI VRS predlagatelju na njegov
naslov. e se je KSZI VRS s predlagateljem sporazumela za druga no ime novega
naselja, kot je bilo predlagano, mora o tem obvestiti Geodetsko upravo RS, da izda
novo potrdilo iz drugega odstavka 14. lena ZDOIONUS.
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PREIMENOVANJE NASELJA
Ob ina lahko imena obstoje ih naselij spremeni oziroma jih preimenuje.
Predlagatelj na Geodetski upravi RS vloži zahtevo za izdajo potrdila, da v Republiki
Sloveniji ni naselja z istim imenom oziroma istim uradnim kratkim imenom, kot se
predlaga, in ji priloži:
– predlog novega imena naselja z obrazložitvijo predloga novega imena naselja,
– predlog novega uradnega kratkega imena naselja, e predlagano novo ime
naselja presega predpisano število znakov,2
– predlog novega imena naselja v italijanskem oziroma madžarskem jeziku na
obmo jih ob in, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna tudi italijanski oziroma
madžarski jezik,
– predlog novega uradnega kratkega imena naselja, e predlagano ime novega
naselja v italijanskem oziroma madžarskem jeziku presega predpisano število
znakov,
– ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko kontaktne osebe
predlagatelja.
Predlagano novo ime naselja oziroma predlagano novo uradno kratko ime naselja
mora biti zapisano z malimi rkami in z ustrezno uporabo velikih za etnic ter
presledkov v skladu s pravopisom.
Zaradi optimalnosti in u inkovitosti dela se šteje, da je predlagatelj ob vložitvi zahteve
za izdajo potrdila iz drugega odstavka 14. lena ZDOIONUS vložil tudi zahtevo za
izdajo mnenja KSZI VRS o ustreznosti predloga novega imena naselja oziroma o
ustreznosti predloga novega uradnega kratkega imena naselja (drugi odstavek 14.
lena ZDOIONUS).
e v Republiki Sloveniji ni naselja z istim imenom oziroma istim uradnim kratkim
imenom, kot se predlaga, Geodetska uprava RS izda potrdilo, da v Republiki
Sloveniji ni naselja z istim imenom oziroma istim uradnim kratkim imenom, kot se
predlaga (drugi odstavek 14. lena ZDOIONUS), in ga pošlje predlagatelju.
En izvod potrdila iz drugega odstavka 14. lena ZDOIONUS skupaj s predlogom
imena novega naselja in obrazložitvijo predlagatelja Geodetska uprava pošlje RS
KSZI VRS, da le-ta izda mnenje o ustreznosti predloga imena novega naselja in o
ustreznosti predloga uradnega kratkega imena novega naselja.
Mnenje o ustreznosti predloga novega imena naselja oziroma o ustreznosti predloga
novega uradnega kratkega imena naselja KSZI VRS pošlje predlagatelju na njegov
naslov. e se je KSZI VRS s predlagateljem sporazumela za druga no novo ime
naselja, kot je bilo predlagano, mora o tem obvestiti Geodetsko upravo RS, da izda
novo potrdilo iz drugega odstavka 14. lena ZDOIONUS.
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VZPOSTAVITEV ULI NEGA SISTEMA
Uli ni sistem se vzpostavi na obmo ju naselja in se uvede za celotno naselje hkrati.
Ob vzpostavitvi uli nega sistema je treba vsem ulicam dolo iti ime ulice.
Predlagatelj na Geodetski upravi RS vloži zahtevo za izdajo mnenja o skladnosti
predlagane ureditve uli nega sistema v naselju s predpisi, ki urejajo uli ni sistem in
imenovanje ulic (peti odstavek 21. lena ZDOIONUS v zvezi s prvim in drugim
odstavkom 14. lena ZDOIONUS).
Zaradi optimalnosti in u inkovitosti dela se šteje, da je predlagatelj ob vložitvi zahteve
vložil tudi zahtevo za izdajo mnenja KSZI VRS o ustreznosti predlaganih imen ulic v
naselju in o ustreznosti predlaganih uradnih kratkih imena ulic v naselju (peti
odstavek 21. lena ZDOIONUS v zvezi z drugim odstavkom 14. lena ZDOIONUS).
Zahtevi predlagatelj priloži:
– elaborat za vzpostavitev uli nega sistema,3
– predlog imen ulic v naselju z obrazložitvijo predlaganih imen ulic v naselju,
– predlog uradnega kratkega imena ulice v naselju, e predlagano ime ulice
presega predpisano število znakov,4
– predlog imen ulic v naselju v italijanskem oziroma madžarskem jeziku na
obmo jih ob in, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna tudi italijanski oziroma
madžarski jezik,
– predlog uradnega kratkega imena ulice v naselju, e predlagano ime ulice v
italijanskem ozirom madžarskem jeziku presega predpisano število znakov,
– ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko kontaktne osebe
predlagatelja.
Predlagana imena ulic v naselju oziroma predlagana uradna kratka imena ulic v
naselju morajo biti zapisana z malimi rkami in z ustrezno uporabo velikih za etnic
ter presledkov v skladu s pravopisom.
e zahtevam niso priložene vse priloge oziroma e elaborat za vzpostavitev uli nega
sistema ne vsebuje predpisanih sestavin, Geodetska uprava RS pozove
predlagatelja, da predloži manjkajo e priloge oziroma da elaborat za vzpostavitev
uli nega sistema dopolni. Geodetska uprava RS nadaljuje s postopkom vzpostavitve
uli nega sistema, ko prejme popolno dokumentacijo.
e je elaborat za vzpostavitev uli nega sistema ustrezen in e v naselju, v katerem
se predlaga uvedba uli nega sistema, ni dveh ulic z istim imenom oziroma istih
uradnih kratkih imen ulic, Geodetska uprava RS izda:
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a) mnenje o skladnosti predlagane ureditve uli nega sistema v naselju s predpisi,
ki urejajo uli ni sistem in imenovanje ulic (peti odstavek 21. lena ZDOIONUS
v zvezi s prvim odstavkom 14. lena ZDOIONUS),
b) potrdilo, da v naselju, kjer se predlaga uvedba uli nega sistema, ni podvajanja
imen ulic oziroma uradnih kratkih imen ulic (peti odstavek 21. lena
ZDOIONUS v zvezi z drugim odstavkom 14. lena ZDOIONUS)
ter mnenje in potrdilo pošlje predlagatelju.
En izvod potrdila iz drugega odstavka 14. lena ZDOIONUS pošlje Geodetska
uprava RS skupaj s predlogom imen ulic v naselju in obrazložitvijo predlagatelja KSZI
VRS, da le-ta izda mnenje o ustreznosti predloga imen ulic v naselju in o ustreznosti
predloga uradnih kratkih imen ulic v naselju.
Mnenje o ustreznosti predloga imen ulic v naselju oziroma o ustreznosti predloga
uradnih kratkih imen ulic v naselju pošlje KSZI VRS predlagatelju na njegov naslov.
e se je KSZI VRS s predlagateljem sporazumela za druga na imena ulic v naselju,
kot je bilo predlagano, mora o tem obvestiti Geodetsko upravo RS, da izda novo
potrdilo iz drugega odstavka 14. lena ZDOIONUS.
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SPREMEMBA ULI NEGA SISTEMA
Spremembe uli nega sistema, za katere mora predlagatelj pridobiti mnenje in potrdila
Geodetske uprave RS oziroma KSZI VRS, so:
− vzpostavitev ene ali ve novih ulic v naselju z obstoje im uli nim sistemom,
− preimenovanje obstoje e ulice v naselju z obstoje im uli nim sistemom,
− združitev dveh ali ve ulic v naselju z obstoje im uli nim sistemom v novo
ulico, ki dobi novo ime.
Predlagatelj na Geodetski upravi RS vloži:
− zahtevo za izdajo mnenja o skladnosti predlagane spremembe uli nega
sistema v naselju s predpisi, ki urejajo uli ni sistem in imenovanje ulic (peti
odstavek 21. lena ZDOIONUS v zvezi s prvim odstavkom 14. lena
ZDOIONUS),
− zahtevo za izdajo potrdila, da v naselju, kjer se predlaga sprememba uli nega
sistema, ni ulice z istim imenom oziroma ni istih uradnih kratkih imen ulic, kot
se predlaga (peti odstavek 21. lena ZDOIONUS v zvezi z drugim odstavkom
14. lena ZDOIONUS).
Zaradi optimalnosti in u inkovitosti dela se šteje, da je predlagatelj ob vložitvi teh
zahtev vložil tudi zahtevo za izdajo mnenja KSZI VRS o ustreznosti predlaganih
imen ulic v naselju in o ustreznosti predlaganih uradnih kratkih imena ulic v naselju
(peti odstavek 21. lena ZDOIONUS v zvezi z drugim odstavkom 14. lena
ZDOIONUS).
Zahtevam predlagatelj priloži:
– elaborat za spremembo uli nega sistema,5
– predlog imen ulic v naselju z obstoje im uli nim sistemom z obrazložitvijo
predlaganih imen ulic v tem naselju,
– predlog uradnih kratkih imen ulic v naselju, e predlagano ime ulice presega
predpisano število znakov,6
– predlog imen ulic v naselju v italijanskem oziroma madžarskem jeziku na
obmo jih ob in, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna tudi italijanski oziroma
madžarski jezik,
– predlog uradnega kratkega imena ulice v naselju, e predlagano ime ulice v
italijanskem ozirom madžarskem jeziku presega predpisano število znakov,
– ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko kontaktne osebe
predlagatelja.
Ko sprememba uli nega sistema vklju uje preimenovanja ulic, mora predlagatelj v
zahtevi navesti stara imena ulic in predloge novih imen ulic.
3
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Predlagana imena ulic v naselju oziroma predlagana uradna kratka imena ulic v
naselju morajo biti zapisana z malimi rkami in z ustrezno uporabo velikih za etnic
ter presledkov v skladu s pravopisom.
e zahtevam niso priložene vse priloge oziroma e elaborat za spremembo uli nega
sistema ne vsebuje predpisanih sestavin, Geodetska uprava RS pozove
predlagatelja, da predloži manjkajo e priloge oziroma da elaborat za vzpostavitev
uli nega sistema dopolni. Geodetska uprava RS nadaljuje s postopkom spremembe
uli nega sistema in poteka ulice, ko prejeme popolno dokumentacijo.
e je elaborat za spremembo uli nega sistema ustrezen in e v naselju, v katerem
se predlaga sprememba uli nega sistema, ni dveh ulic z istim imenom oziroma istih
uradnih kratkih imen ulic, Geodetska uprava RS izda:
a) mnenje o skladnosti predlagane spremembe uli nega sistema v naselju s
predpisi, ki urejajo uli ni sistem in imenovanje ulic (peti odstavek 21. lena
ZDOIONUS v zvezi s prvim odstavkom 14. lena ZDOIONUS),
b) potrdilo, da v naselju, kjer se predlaga sprememba uli nega sistema, ni ulice z
istim imenom oziroma istih uradnih kratkih imen ulic (peti odstavek 21. lena
ZDOIONUS v zvezi z drugim odstavkom 14. lena ZDOIONUS)
ter mnenje in potrdilo pošlje predlagatelju.
En izvod potrdila iz drugega odstavka 14. lena ZDOIONUS pošlje Geodetska
uprava RS skupaj s predlogom imen ulic v naselju in obrazložitvijo predlagatelja KSZI
VRS, da le-ta izda mnenje o ustreznosti predloga imen ulic v naselju in o ustreznosti
predloga uradnih kratkih imen ulic v naselju.
Mnenje o ustreznosti predloga imen ulic v naselju oziroma o ustreznosti predloga
uradnih kratkih imen ulic v naselju pošlje KSZI VRS predlagatelju na njegov naslov.
e se je KSZI VRS s predlagateljem sporazumela za druga na imena ulic v naselju,
kot je bilo predlagano, mora o tem obvestiti Geodetsko upravo RS, da izda novo
potrdilo iz drugega odstavka 14. lena ZDOIONUS.
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UKINITEV ENE ALI VE ULIC, SPREMEMBA POTEKA ULICE IN
PREŠTEVIL ENJE STAVB
Spremembe, za katere NI treba predhodno pridobiti mnenja in potrdila Geodetske
uprave RS oziroma KSZI VRS, so:
− ukinitev ene ali ve ulic,
− sprememba poteka ulice,
− preštevil enje stavb.
Ti postopki se izvedejo na naslednji na in.
•

UKINITEV ULICE

Ulica se ukine:
− e se spremeni obmo je naselja,
− e se na obmo ju naselja ukine uli ni sistem,
− e se dve ali ve ulic združijo v eno in ta ulica ohrani eno izmed obstoje ih imen
ulic.
Ulica se lahko ukine, e v ulici ni ve stavb.
a)
Ukinitev ulice, e se spremeni obmo je naselja – npr. del naselja, v katerem je
uveden uli ni sistem, se priklju i sosednjemu naselju
Ulice na obmo ju dela naselja, ki se priklju ijo k sosednjemu naselju, se ukinejo. Vse
hišne številke stavb, ki se priklju ijo sosednjemu naselju, je treba preštevil iti.
Te spremembe se prikažejo v elaboratu Spremembe obmo ja naselja.
Ob ina mora sprejeti odlok (spremembo odloka), s katerim ukine posamezne ulice v
naselju z uvedenim uli nim sistemom. Odlok mora obvezno vsebovati tudi dolo ila o
kritju stroškov preštevil enja hišnih številk.
Obvestila o preštevil enju hišnih številk izda Geodetska uprava RS po uveljavitvi
odloka.
b)
Ukinitev ulic, e se na obmo ju naselja ukine uli ni sistem – npr. v naselju z
uvedenim uli nim sistemom se ukinejo vse ulice
Vse hišne številke stavb v naselju z uvedenim uli nim sistemom je treba preštevil iti.
Predlagatelj oziroma predlagatelj in Geodetska uprava RS pripravita na rt
preštevil enja.
Ob ina mora sprejeti odlok (spremembo odloka), s katerim ukine vse ulice v naselju z
uvedenim uli nim sistemom (ukine uli ni sistem). Ta odlok mora obvezno vsebovati
tudi dolo ila o kritju stroškov preštevil enja hišnih številk.
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Obvestila o preštevil enju hišnih številk izda Geodetska uprava RS po uveljavitvi
odloka.
c)

Ukinitev ulic, e se dve ali ve ulic združijo v eno

Kadar se dve ali ve ulic združijo v eno, tako da ta ulica ohrani ime ene od prejšnjih
ulic, je treba ime druge ali drugih ulic ukiniti, vse hišne številke stavb v ulicah, ki se
ukinjajo, pa je treba preštevil iti.
Predlagatelj oziroma predlagatelj in Geodetska uprava RS pripravita na rt
preštevil enja.
Ob ina mora sprejeti odlok (spremembo odloka), s katerim ukine ulico ali ve ulic v
naselju z uvedenim uli nim sistemom. Ta odlok mora obvezno vsebovati tudi dolo ila
o kritju stroškov preštevil enja hišnih številk.
Obvestila o preštevil enju hišnih številk izda Geodetska uprava RS po uveljavitvi
odloka.
d)

Ukinitev ulice, ker v ulici ni ve stavb

Ob ina mora sprejeti odlok (spremembo odloka), s katerim ukine ime ulice v naselju
z uvedenim uli nim sistemom.
•

SPREMEMBA POTEKA ULICE

Potek ulice se spremeni,
povezave.

e se v naselju spremeni linija poti ali cest ali njihove

e sprememba ne vpliva na hišne številke, to spremembo evidentira Geodetska
uprava RS na podlagi grafi nega prikaza poteka ulice, ki ga predloži predlagatelj.
e sprememba poteka ulice vpliva na hišne številke, predlagatelj oziroma
predlagatelj in Geodetska uprava RS pripravita na rt preštevil enja.
Obvestila o preštevil enju hišnih številk izda Geodetska uprava RS, potem ko
predlagatelj predloži dokazila o kritju stroškov. Kot dokazilo o kritju stroškov se šteje:
– sklep ob inskega sveta
ali

– naro ilnica ali pogodba med investitorjem in izvajalcem del (izdelava in montaža
tablic in tabel)

ali
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– podpisane izjave vseh lastnikov stavb oziroma upravnikov ve stanovanjskih
stavb, da bodo stroške preštevil enja stavb nosili sami.
•

PREŠTEVIL ENJE STAVB (preštevil enje hišnih številk)

Predlagatelj oziroma predlagatelj in Geodetska uprava RS pripravita na rt
preštevil enja.
Obvestila o preštevil enju hišnih številk izda Geodetska uprava RS, potem ko
predlagatelj predloži dokazila o kritju stroškov.
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NASLOVI OBMO NIH GEODETSKIH UPRAV

Priloga 1

Obmo na geodetska uprava Murska Sobota
Slomškova ulica 19
9000 Murska Sobota

tel.:
faks:
:

(02) 535 15 70
(02) 532 10 63
Ogu.Gums@gov.si

Obmo na geodetska uprava Maribor
Ulica heroja Tomši a 2
2000 Maribor

tel.:
faks:
:

(02) 220 16 03
(02) 252 64 57
Ogu.Gumb@gov.si

Obmo na geodetska uprava Ptuj
Krempljeva ulica 2
2250 Ptuj

tel.:
faks:
:

(02) 748 26
(02) 748 26 39
Ogu.Gupt@gov.si
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Obmo na geodetska uprava Slovenj Gradec
Francetova cesta 7
2380 Slovenj Gradec

tel.:
faks:
:

(02) 881 23 60
(02) 881 23 73
Ogu.Guslgr@gov.si

Obmo na geodetska uprava Velenje
Prešernova cesta 1
3320 Velenje

tel.:
faks:
:

(03) 898 27 00
(03) 587 14 04
Ogu.Guve@gov.si

tel.:
faks:
:

(03) 428 13
(03) 428 13 60
Ogu.Guce@gov.si

Obmo na geodetska uprava Celje
Mariborska cesta 88
3000 Celje

50

Obmo na geodetska uprava Sevnica
Glavni trg 24
8290 Sevnica

tel.:
tel.:
faks:
:

(07) 816 35 70
(07) 816 35 90
(07) 816 35 88
Ogu.Gusevn@gov.si

Obmo na geodetska uprava Novo mesto
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto

tel.:
faks:
:

(07) 393 10 10
(07) 393 10 31
(sprejemna)
(07) 393 10 20
Ogu.Gunome@gov.si

Obmo na geodetska uprava Ljubljana
Cankarjeva cesta 1
1000 Ljubljana

tel.:
faks:
:

(01) 241 78 00
(01) 241 78 20
Ogu.Gulj@gov.si

Obmo na geodetska uprava Kranj
Slovenski trg 2
4000 Kranj

tel.:
tel.:
faks:
:

(04) 2018 051
(04) 2018 058
(04) 2018 071
Ogu.Gukr@gov.si

tel.:
faks:
:

(05) 330 45 50
(05) 330 45 71
Ogu.Gunogo@gov.si

tel.:
faks:
:

(05) 663 59 50
(05) 663 59 52
Ogu.Gukp@gov.si

Obmo na geodetska uprava Nova Gorica
Rej eva ulica 7
5000 Nova Gorica
Obmo na geodetska uprava Koper
Cankarjeva ulica 1
6000 Koper
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Priloga 2

VSEBINA ELABORATA ZA DOLO ITEV OBMO JA NASELJA IN
ELABORATA ZA VZPOSTAVITEV OZIROMA SPREMEMBE
ULI NEGA SISTEMA IN TER TEHNI NA NAVODILA ZA IZDELAVO
ELABORATOV

e se predlagatelj ob izvedbi postopkov obrne na najbližjo geodetsko pisarno, se
geodetska pisarna posvetuje o izvedbi in pripravi elaborata z Uradom za
nepremi nine, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana (pošlje e-sporo ilo na naslov
pisarna.gu@gov.si).
1. ELABORAT ZA DOLO ITEV OBMO JA NASELJA
Elaborat za dolo itev obmo ja naselja izdela Geodetska uprava RS ob
sodelovanju predlagatelja. Elaborat se izdela v dveh kopijah. Eno prejme
predlagatelj, eno pa Geodetska uprava RS.
Elaborat za dolo itev obmo ja naselja vsebuje:
– naslovno stran elaborata z navedbo podatkov o vrsti in vsebini elaborata,
– seznam obstoje ih hišnih številk iz Registra prostorskih enot na obmo ju, ki je
predmet spremembe,
– grafi ni prikaz starega in novega stanja obmo ja naselja, ki je predmet spremembe,
in, vsebuje:
– kartografsko podlago,
– prikaz obstoje e meje naselja in nove meje naselja, ki se morata jasno
razlikovati,
– legendo.
V grafi nem delu elaborata ali v seznamih morajo biti jasno prikazane hišne številke
in njihova pripadnost uli nemu sistemu, e je v naselju vzpostavljen.
V primeru, da je potrebna preoštevil ba hišnih številk, mora le-ta biti jasno razvidna iz
grafi nega dela ali iz seznamov.
Meje naselja naj se dolo ajo im bolj po mejah parcel in po naravnih mejah.
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2. ELABORAT
SISTEMA

ZA

VZPOSTAVITEV

OZIROMA

SPREMEMBE

ULI NEGA

Elaborat za vzpostavitev oziroma spremembe uli nega sistema izdela predlagatelj.
Eno kopijo elaborata arhivira Geodetska uprava RS.
Elaborat za vzpostavitev oziroma spremembe uli nega sistema vsebuje:
– grafi ni prikaz poteka ulic na obmo ju naselja,
– predlog novih imen ulic in predlog uradnih kratkih imen ulic, e jih je potrebno
dolo iti.
Ulice se prikažejo z linijo obstoje ih ali planiranih cest ali poti, ki pripadajo eni ulici.
Grafi ni prikaz mora vsebovati legendo z znaki za razlikovanje posamezne ulice od
druge.
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