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PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 15. DOPISNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČiNE MARIBOR
NI RUPERTA PIVCA IN

ZORE JANŽEKOViČ SKRAJŠANI POSTOPEK
Priloge gradiva (navedba
morebitnih rilo :

ODLOK IN OBRAZLOZITEV

fPregledali in para irali:
Podpisniki Ime in priimek Pristojen organ Datum Podpis tistega, ki

~odpisnika podpiše oz. parafira

Gradivo pripravil-a: Rosana KLANCNIK, Vodja 1r> , ~. 7J:> 'J..D

~A.A~~službe
Gradivo pregledal-
a vodja organa in
morebitni vodja
NOE:
Gradivo usklajeno
s pristojnimi organi
(če je gradivo
pripravljeno izven
MOM):
Dodatni pregled na
predlog
pri pravljavca
Dokument parafiral Dr. Samo Peter Medved Kabinet županapodžupan:

Gregor Reichenberg(obkrožite tistega. ki je odgovoren
za vaše področje)

Mag. Helena Kujundžič Lukaček

Alenka Iskra

Gradivo prejela Rosana Klančnik Služba za f;J.g,.~~ ~tAej\,V:~služba MS v delovanje
fizični in mestnega sveta Ielektronski obliki

Gradivo pregledal Mag. Nataša Rodošek Kabinet župana
v.d. direktorja MU
Gradivo podpisal Aleksander Saša Kabinet župana
župan: Arsenovič
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PO 20. in 21. členu Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in
stavb (Uradni list RS, št. 25/2008) ter 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011,
8/2014 in 12/2019) je Mestni svet Mestne občine Maribor na redni seji, dne , sprejel

ODLOK
o poimenovanju novih ulic z imeni Ulica Zore Janžekovič in Ulica Ruperta Pivca v Mestni občini

Maribor

1. člen

V naselju Maribor se nova ulica začne v križišču z ulico Na podrtem, nasproti stavbe z naslovom
Na podrtem 2, poteka proti jugovzhodu in se po 75 metrih slepo zaključi, poimenuje z imenom
»Ulica Zore Janžekovič«.

2. člen

V naselju Maribor, se nova ulica, začne v križišču z »Ulico Zore Janžekovič«, 50 metrov
oddaljenem od ulice Na podrtem in poteka pravokotno od Ulica Zore Janžekovič v smeri
jugozahod. Po 1OO metrih zavije pravokotno proti severozahodu in se zaključi v križišču z ulico Na
podrtem , nasproti stavbe z naslovom Na podrtem 12" poimenuje z imenom »Ulica Ruperta Pivca«.

3. člen

Natančen prikaz poteka nove ulice je razviden iz grafične priloge elaborata in je sestavni del tega
odloka. Hrani se v arhivu Mestne občine Maribor.
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4. člen

Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna Geodetska uprava Maribor in Upravna enota
Maribor sta dolžni izvesti vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih enot,
evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru prebivalstva v 30-dneh po uveljavitvi tega
odloka.

5. člen

Strošek za ulične table z imeni ulic bremenijo proračun Mestne občine Maribor.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 0070-13/2020
Datum:

Aleksander Saša ARSENOVIČ
ŽUPAN



OBRAZLOŽiTEV

Po Zakonu o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. 1.RS, št.
25/08) mora imeti vsaka ulica svoje ime. Ime ulice se določi po zemljepisnem imenu, imenu
dogodka ali datumu, povezanem z zgodovino, ali po osebi, ki je bistveno prispevala k razvoju
naselja ali je pomembna v širšem družbenem okolju ali po kulturnem izročilu. Ime ulice se lahko
določi po umrli osebi v skladu s predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Ime ulice lahko
poleg imena vsebuje tudi oznako »ulica«, cesta, pot, trg, ploščad, ... « in podobno. V istem naselju
ne smeta biti dve ulici z istim imenom niti ne smeta biti dve ulici z istim delom imena in različno
oznako oz. pristavkom (ulica, cesta, trg, ... ).
V naselju Maribor, na območju Mestne četrti Brezje, Dogoše, Zrkovci so z izgradnjo stanovanjskih
hiš (stanovanjskega naselja) nastali novi ulici, za katere je komisija izbrala imena iz prejetih pobud
občanov, kot je navedeno v predlogu odloka.

Postopek za poimenovanje ulice določa Zakonu o določanju območij ter o imenovanju in
___ .označezanju.naselfj.ulic.In.stazh (lir LR.S.,-št.-25to6j-V-pG9~avj.Y-At-te9~keAIi::t.:-------

Strošek, ki bo nastal s poimenovanjem ulic, vključuje strošek uličnih tabel in bremeni proračun
Mestne občine Maribor.

Obrazložitev pobude poimenovanja ulic z imenom Ulica Zore Janžekovič in Ulica Ruperta Pivca.

»Ulica Zore Janžekovič«,
Mestna občina Maribor je prejela pobudo, da se ena od novo zgrajenih ulic v mestu Maribor
poimenuje po Zori Janžekovič. Pobudo je podala Medikohistorična sekcija SZD Maribor.
Dr. Zoro Janžekovič, kirurg inja

Rodilo se je 30. septembra 1918 v Slovenski Bistrici kot drugo izmed štirih otrok. S šolanjem je

začelo v Slovenski Bistrici, realno gimnozijo je opravilo v Mariboru. Leto 1938 se je vpisalo no

Medicinsko fakulteto v Zagrebu, a je zoradi vojne študij prekinila in v varaždinski bolnišnici

delalo kot študentka medicine. Leto 1947 je v Zagrebu promovirala za doktorica medicine.

Zaposlila se je v tedanji Splošni bolnišnici Maribor, kjer je leto 1955 prevzelo vodenje oddelka

za plastično kirurgijo. Kljub omejenim človeškim in finančnim virom se je lotila zdravljenja

opeklin in leta 1957 v Beogradu zaključilo specializacijo iz plastične kirurgije. Razvila je

metodo zdravljenja hudih opeklin z odstranjevanjem opečene in presojonjem zdrave kože no

rane, s čimer je dosegla boljše rezultate preživetja in skrajšalo čas zdravljenja. Metodo

zdravljenja je bilo predstavljeno leto 1968 no kongresu v Mariboru, leto 1970 po v reviji

Journal oJ Trouma. Maribor je z njeno metodo zdravljenja postal svetovni center za

zdravljenje opeklin.

Dr. Zoro Janžekovič je prejelo mnoge slovenske in tuje nagrade in odlikovanja, posebej po

velja izpostaviti, do je po njej poimenovano nagrado Evropskega kluba za otroške opekline

Zlato britev, katere prva prejemnica je.

Umrla je 17. marca 2015 v Radencih.
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»Ulica Ruperta Pivca«
Mestna občina Maribor je prejela pobudo, sveta mestne četrti Brezje, Dogoše, Zrkovci, da se ena
od novozgrajenih ulic v njihovi mestni četrti poimenuje po Rupertu Pivcu. Soglasje k poimenovanju
je podal nečak.
Rupert Pivec, je bil rojen leta 1863 v Zrkovcih pri Mariboru. Zadnji generalni komisar avstroogrske
mornarice.

Rupert Pivec, zadnji generalni komisar avstroogrske mornarice, se je rodil

17. septembra 1863 v Zrkovcah (sedaj Zrkovcih, op.p.) pri Mariboru kot četrti

izmed petih otrok zidarskega mojstra Simona in gospodinje Marije Pivec,

rojene Schreiner, po poreklu iz St. Georgena Y neposredni bližini Lučan

ILeutschaha, kraja tik ob sedanji slovensko-avstrijski državni meji. V skladu z

------Gruži-Ask-O-tl:a~aj.sta~at-R,atffil:tR~elja globo·kfl----------

verne matere paje bila, da bi se eden izmed sinov odločil za mašniški poklic.

Najbrž je imela v mislih Ruperta, ki je z odlika končal ljudsko šolo v Brezju in

se nato vpisal na mariborsko gimnazijo,

Obe pobudi je obravnavala Komisija za poimenovanje ulic ter ju ocenila kot primerni.

Mestna občina Maribor je v skladu s predpisi pridobila pozitivno mnenje Geodetske uprave in
Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen.
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V omenjenem postopku poimenovanja ulic ni potrebe po morebitnem prešteviIčenju posameznih
hišnih številk.
Tako, da bo strošek poimenovanja ulic, ki bremeni proračun MOM le postavitev tako imenovanih
smerokazov z imeni ulic, o postavitvi le teh odloči pristojni organ.

POJASNILO ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU IN ODLOČANJE NA DOPISNI SEJI

Obravnavo in sprejem odloka po skrajšanem postopku in na dopisni seji predlagamo, ker je
poimenovanje ulice nujno zaradi vselitve obča nova v novo zgrajene objekte na navedenem
območju, zaradi ureditve naslovov in osebnih dokumentov občanov, ki bodo bivali v teh objektih, in
ker ni strokovno tehničnih zadržkov za poimenovanje nove ulice. Prav tako mora biti odlok sprejet
z natančno takšnimi imeni s katerimi je soglašala Komisija za standardizacijo geografskih imen in
skladno s podanim soglasjem Geodetske uprava RS.



GRAFiČNI IZRIS
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