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Gradivo pripravil-a: Rosana KLANCNIK, Vodja ?lJ -8, .~ p...o Iltwil\M~Lslužbe
Gradivo pregledal-
a vodja organa in
morebitni vodja
NOE:
Gradivo usklajeno
s pristojnimi organi
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MOM):
Dodatni pregled na
predlog
pripravliavca
Dokument parafiral Dr. Samo Peter Medved Kabinet župana
podžupan: Gregor Reichenberg
(obkrožite tistega, ki je odgovoren
za vaše področje)

Mag. Helena Kujundžič Lukaček

Alenka Iskra

Gradivo prejela Rosana Klančnik Služba za ~-8.~ 'O/wMOAlslužba MS v delovanje
fizični in mestnega sveta
elektronski 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 Roberta Hvalca in Ulica Jožeta Košarja v Mestni Občini

Maribor

1. člen

V naselju Maribor, se nova ulica, ki se začne v križišču z Engelsovo ulico, poteka južno od Ulice 1.
Internacionale in proti severozahodu ter se zaključi v krožišču hitre ceste, južno od trgovskega

levem Ullcat:1n rnaciona e 3" , poirnenuje » lica o e a va ca«.

2. člen

V naselju Maribor, se nova ulica, ki se začne v križišču z »Ulico Roberta Hvalca«, 60 metrov od
krožišča hitre ceste, poteka pravokotno na njo, proti jugozahodu, po 130 metrih in zavije
pravokotno proti jugovzhodu in se zaključi na obstoječi Engelsovi ulici, južno od obstoječega
stanovanjskega naselja na Engelsovi ulici 46 do 52, poimenuje »Ulica Jožeta Košarja«.

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.

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: 0070-14/2020
Datum: Aleksander Saša ARSENOVIČ

ŽUPAN
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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 Radvanje, so z izgradnjo blokov (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
označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. 1.RS, št. 25/08) v poglavju IV tega zakona.

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

Obrazložitev pobude poimenovanja ulic z imenom Ulica Roberta Hvalca in Ulica Jožeta Košarja

»Ulica Roberta Hvalca«,
Mestna občina Maribor je prejela pobudo, da se ena od novo zgrajenih ulic v mestu Maribor
poimenuje po Robertu Hvalcu, ki je bil rojen v Mariboru leta 1969 in je leta 1991 (v času
osamosvojitvene vojne) opravljal naloge pomožnega miličnika ter bil v noči iz 27. na 28. maja ubit s
streli takratne JLA. Pobudniki poimenovanja ulice PVD Sever Maribor so svojo pobudo zaključili s
pripisom da to dejanje ne sme biti pozabljeno in zato predlagajo poimenovanje v spomin padlemu
veteranu vojne za Slovenijo. Soglasje k poimenovanju je podala sestra pokojnega.

»Ulica Jožeta Košarja«
Jože košar je bil rojen v Ljutomeru leta 1908. Bil je klasični filolog, profesor, ravnatelj državne
klasične gimnazije Maribor in 1. gimnazije Maribor ter dolgoletni direktor Založbe obzorja.
Sodeloval je pri ustanovitvi založbe obzorja, bilje urednik revije Nova obzorja, kasneje Obzorja, ki
je bila predhodnica Dialogov .. Prednost je dajal domačim ustvarjalcem in začetnikom , Izdajal je
dela, ki jih ni hotela ali upala izdati nobena druga založba. Bil je tudi prejemnik Sovretove nagrade
(za prevod Platonovega dela Država prav to je bil prejemnik srebrnega grba mesta Maribor.
Soglasje k imenovanju so podali trije sinovi pokojnega. Pobudo za poimenovanje ulice je podala 1.
gimnazija Maribor z 51 sopodpisniki.
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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.

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 vse litve občanova 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.



1. GRAFiČNI IZRIS
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