Številka: 353-51/2016-7
Datum: 06.04.2016
OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE – KOZINA

ZADEVA: Predlog Odloka o imenovanju ulic v naselju Kozina – druga obravnava
Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina posredujemo v drugo obravnavo predlog Odloka
o imenovanju ulic v naselju Kozina
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Alenka Pečar, občinska uprava
Pravna podlaga:
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
(ZDOIONUS, Uradni list RS, št. 25/08) ter Statut Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS,
št. 51/15).
Uvod:
V prvi obravnavi predloga Odloka o imenovanju ulic v naselju Kozina (v nadaljevanju: odlok)
so bile predlagane naslednje spremembe:
- dopolnitev obrazložitve odloka glede uskladitve predloga odloka s krajani kot to
določa 3. člen ZDOIONUS;
- v 1. členu odloka se za besedo »Obvozna cesta« doda piko in začne nov stavek;
- v 4. členu se za besedi Geodetska uprava doda RS.
V nadaljevanju je predlog odloka z vnesenimi spremembami za sprejem v drugem branju.
Povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo:
Dne 19.02.2016 je občina objavila na spletni strani občine predlog Odloka o imenovanju ulic
v naselju Kozina. Odlok z gradivom se na spletni strani objavi v skladu s 74. členom
Poslovnika občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina in z določili Resolucije o normativni
dejavnosti. Rok za razpravo o predlogu odloka je 5 dni.
Do izteka roka za javno razpravo na predlog odloka ni bilo pripomb.
Predhodno posvetovanje z osebami z območja, na katero se spremembe nanašajo v skladu s 3.
členom ZDOIONUS (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) je bilo opravljeno. Na območju, kjer se predlaga sprememba, ni

oseb s stalnim ali začasnim prebivališčem. Nahaja se samo objekt podjetja DARS d.d.
(avtocestna baza), ki je s predlogom odloka seznanjen.
Obrazložitev:
Geodetska uprava RS je pozvala občino Hrpelje – Kozina k določitvi in imenovanju novih
ulic na Kozini. Težave so nastale pri določevanju hišne številke avtocestne baze na Kozini,
kjer ni določene ulice, zato je občina pričela s postopkom določitve in poimenovanja nove
ulice na Kozini. O imenu ulice je občina zaprosila za mnenje Krajevno skupnost Kozina, ki je
predlagala ime ulice »Obvozna cesta«.
Predlaga se tudi podaljšanje Istrske ulice na Kozini, ki se trenutno zaključi na križišču z
državno cesto. Nekateri objekti, ki so preko državne ceste (Burja in Reja) imata določeni hišni
številki Istrske ulice, zato je smiselno podaljšanje Istrske ulice preko državne ceste R2-0311
(Kozina – Kastelec) do Mestnega trga.
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb v 21. členu
definira, da vzpostavitev uličnega sistema in ime ulice ter spremembe uličnega sistema
oziroma imen ulic se določi z odlokom občine, v kateri je ulični sistem vzpostavljen oziroma
v kateri ulica leži.
Predlagani postopek za sprejem odloka
Občinskemu svetu predlagamo sprejem odloka v drugi obravnavi.

Pripravila:
Alenka Pečar
višja svetovalka

Saša Likavec Svetelšek
županja

Priloge:
 Predlog Odloka o imenovanju ulic v naselju Kozina
 Predlog sklepa
 Izris ulic v merilu 1:5000

PREDLOG ODLOKA

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij,
ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni
list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na 12. redni seji, dne 21.4.2016
sprejel

ODLOK
o imenovanju ulic v naselju Kozina
1. člen
Na območju naselja Kozina se na novo imenuje naslednjo ulico: »Obvozna cesta«. Ulica
poteka od avtocestne baze preko državne ceste R2-0310 (Matavun – Kozina) in državne ceste
G1-0430 (priklj. Kozina) do križišča z Bazoviško cesto.
2. člen
Spremeni se potek Istrske ulice na Kozini, tako da se jo podaljša preko državne ceste R2-0311
(Kozina – Kastelec) do Mestnega trga na Kozini.
3. člen
Natančen prikaz poteka ulic je razviden iz grafične priloge v merilu 1:5000 in je sestavni del
tega odloka.
4. člen
Geodetska uprava RS mora najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka
evidentirati spremembo podatka o območjih naselij v registru prostorskih enot.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Saša Likavec Svetelšek
županja

PREDLOG SKLEPA
Številka: 353-51/2016-7
Datum: 21.4.2016
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in
stavb (Uradni list RS, št. 25/08) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št.
51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na 12. redni seji, dne 21.4.2016 sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o imenovanju ulic v naselju Kozina v
drugi obravnavi.
2.
Ta sklep velja takoj.
Saša Likavec Svetelšek
županja

Sklep se dostavi:
 direktorju občinske uprave
 Občinski upravi – okolje in prostor
 Geodetski upravi RS
Vložiti:
 zbirka dokumentarnega gradiva

