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Skrajšani postopek
Na podlagi 7. 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
(Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
_____________________sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica

1. člen
V prvem členu Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica (Uradno glasilo, št.
7/70, 4/75, 14/79, 11/80, 10/81, 4/88, 5/92, 9/93, Uradne objave, št. 9/00 in Uradni list
RS, št. 37/10) (v nadaljevanju: odlok) se doda nova točka, ki se glasi:


Ploščad Silvana Furlana (ploščad za Mestno občino Nova Gorica – del parc.št.
672/1 k.o. Nova Gorica).

Območje ulice je razvidno iz grafične priloge.
2. člen
Območna geodetska uprava Nova Gorica skrbi za izvajanje tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 031-1/2017
Nova Gorica,

Matej Arčon
ŽUPAN

Komisija za poimenovanje ulic,
naselij in javnih institucij
Številka: 031-1/2017-7
Nova Gorica, 7. septembra 2017
OBRAZLOŽITEV
Kulturno umetniško društvo KREA je na Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
naslovila predlog za poimenovanje ploščadi za Mestno občino Nova Gorica v Ploščad
Silvana Furlana.
Skladno z 20. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju
naselij, ulic in stavb se ime ulice določi po zemljepisnem imenu, imenu dogodka ali
datumu, povezanim 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.
Sorodniki Silvana Furlana in Krajevna skupnost Nova Gorica se strinjajo s
poimenovanjem predlaganega dela ploščadi za Mestno občino Nova Gorica v Ploščad
Silvana Furlana.
Pred pripravo predloga za obravnavo na mestnem svetu je bilo potrebno skladno z
zakonom pridobiti mnenje tako Geodetske uprave Republike Slovenije, kot Komisije za
standardizacijo zemljepisnih imen pri Vladi Republike Slovenije, ki na predlagano
poimenovanje nimata pripomb.
S sprejetjem tega odloka ne bodo nastale nobene materialne obveznosti, razen stroška
postavitve označevalne table.
Komisija za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij je na seji, ki je bila 7. 9. 2017,
obravnavala navedeno zadevo in sklenila predlog podpreti.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi odlok sprejme
po skrajšanem postopku.

PRIPRAVIL:
Miran Ljucovič, podsekretar za področje dela MS

PRILOGA:
 grafična situacija

Damjana Pavlica
PREDSEDNICA

