
 

          
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju 
naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica na seji dne 1. julija 2010 sprejel 
 
 

ODLOK 
o imenovanju novega naselja Pedrovo 

 
 

1. člen  
Od naselja Branik se odcepi zaselek s hišnimi številkami: Branik 233, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 241a, 242, 243 in 244 in se ustanovi novo naselje Pedrovo. V novo 
nastalem naselju se stavbe preštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi. 
 

2. člen 
Nova meja naselja Pedrovo je razvidna v grafičnem prikazu registra prostorskih enot, ki 
ga vodi Območna geodetska uprava Nova Gorica (v nadaljevanju: območna geodetska 
uprava). 
 

3. člen 
Območna geodetska uprava izvede najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi odloka vse 
potrebne spremembe v registru prostorskih enot, izdela seznam sprememb ter ga 
posreduje vsem zainteresiranim uporabnikom. 
 

4. člen 
Območna geodetska uprava naroči in posreduje lastnikom stavb nove tablice s hišno 
številko. 
 
Stroške izdelave novih tablic s hišno številko, zamenjave osebnih dokumentov ter listin v 
zvezi s poslovanjem pravnih oseb krijejo lastniki oz. upravljavci stavb oziroma pravne 
osebe, ki imajo na tem območju, sedež.  Stroške izdelave in montaže krajevnih oznak 
krije Mestna občina Nova Gorica. 
 

5. člen 
Lastniki oziroma upravljavci oštevilčenih stavb morajo nove tablice s hišno številko 
namestiti v roku 8 dni po prejemu obvestila, da je tablica izdelana.  
Lastnik stavbe oziroma upravnik, če ima stavba upravnika, mora imeti na stavbi 
nameščeno novo in staro tablico še eno leto, z jasno oznako, katera je stara in katera je 
nova oznaka stavbe. 
 

6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 031-1/2009       Mirko Brulc 
Nova Gorica, 1. julija 2010         ŽUPAN 
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