
 

 

Številka: 353-0001/2020 - 6  
Datum:   28. 7. 2020  
 
Na podlagi 3. in 4. odstavka 16. člena ter 3. odstavka 21. člena Zakona o določanju območij ter o 
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. l. RS, št. 25/08, v nadaljevanju ZDOIONUS) 
in 25. člena Statuta Občine Hoče-Slivnica (UGSO, št. 61/18, 27/20), Ţupan Občine Hoče-Slivnica 
objavlja  
 
 

POZIV 
k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganega imena  

nove ulice na območju naselja Rogoza 
 
 
Na območju vzporedno in pravokotno na ulico Na polju ter pravokotno na ulico Na Preloge v 
naselju Rogoza je v fazi izgradnje nova ulica z individualnimi stanovanjskimi stavbami. 
 
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. l. RS, št. 
25/08) določa, da se ime ulice določi po zemljepisnem imenu, imenu dogodka ali datumu, pove-
zanemu z zgodovino, ali po osebi, ki je bistveno prispevala k razvoju naselja ali je pomembna v 
širšem druţbenem okolju ali po kulturnem izročilu. Ime ulice se lahko določi po umrli osebi v 
skladu s predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 
S strani investitorja ene od stavb smo prejeli pobudo za poimenovanje ulice. Sam pobude za 
poimenovanje ni podal zato smo za predlog zaprosili Krajevno skupnost Rogoza. Ta je na svoji 4. 
redni seji z dne 21. 7. 2020 sprejela sklep, v katerem predlaga, da se nova ulica poimenuje Ulica 
Franca Ekarta. 
 
Predhodno posvetovanje se začne 29. 7. 2020 z objavo predloga na spletni strani občine 
www.hoce-slivnica.si, na oglasni deski občine ter oglasni deski Krajevne skupnosti Rogoza, in se 
zaključi dne 13. 8. 2020. 
 
Polnoletne osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno 
ali začasno prebivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju 
sedeţ, so s tem pozivom vabljene k predhodnemu posvetovanju z namenom, da lahko vloţijo 
svoja mnenja, predloge in pripombe o ustreznosti predlaganih imen ulic. 
 
Svoja mnenja, predloge in pripombe k predlaganemu predlogu morajo pisno nasloviti na Občino 
Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, najkasneje do 13. 8. 2020. 
 

 
  
 dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inţ. 
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