PREDLOG
PREDLOG
Na podlagi 24. alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na ….
redni seji dne …… sprejel

Sklep o uvedbi postopka preštevilčenja stavb

I.
V naseljih Andraž, Dobrič, Podvin, Založe in Orova vas, se zaradi zagotavljanja boljše
orientacije v naselju, uvede postopek preštevilčenja stavb.

II.
Postopek preštevilčenja bo izvedla geodetska uprava po predhodnem posvetovanju z osebami z
območja, na katero se spremembe nanašajo. Prehodno posvetovanje bo opravljeno s strani
Občine oziroma Krajevnih odborov za posamezno naselje.

Polzela, ………………
Številka: ……………..
Jože Kužnik
Župan

Obrazložitev:
Splošno
V naseljih Andraž, Dobrič, Podvin, Založe in Orova vas je orientacija v prostoru, zaradi
različno dodeljenih hišnih številk na stavbah, izredno nepregledna. Zaradi navedenega Župan
Občine Polzela predlaga uvedbo postopka preštevilčenja stavb v navedenih naseljih.
Pravna podlaga in postopek
Način in postopek preštevilčenja stavb določa Zakona o določanju območij ter imenovanje in
označevanje naselij, ulic in stavb( Uradni list RS št. 25/08).
Postopek preštevilčenje
Po pridobitvi vsaj treh četrtin pozitivnih mnenj oseb z območij, na katero se spremembe
nanašajo, bo izdelan predlog preštevilčenja ločeno po naseljih. Navedeni predlog bo skupaj z
Odlokom o preštevilčenju javno razgrnjen vsaj za štirinajst dni. Po uskladitvi bo izdelan predlog
odloka za obravnavo in sprejem na občinskemu svetu ( dvofazni postopek).
Finančne posledice:
V postopku preštevilčenja stavb bremenijo proračun Občine Polzela stroški izdelave hišnih
tablic in stroški izdelave usmerjevalnih tabel – smero kazov. Glede na postopek se ocenjuje, da
bo v letu 2019 pripravljen samo pravno formalni del, dejanska izvedba in pa bo planirana za leto
2020.
Glede na število izdanih hišnih tablic v naseljih Andraž ( 279 hišnih tablic), v naselju
Podvin ( 121 hišnih tablic), v naselju Založe (186 hišnih tablic) in v naselju Dobrič ( 83 hišnih
tablic) skupaj 669 hišnih tablic, se oceni vrednost na 21.000, EUR.
Cena hišne tablice:
LKM 30.50€ / 20.405,50 EUR
Poleg hišnih tablic bo potrebno namestiti nove smerokaze , cena smerokaza – ocenjeno 85.
EUR/ kom ( drog in lamela). Ocenjuje se vsaj 50 kom teh smerokazov, kar znaša 4.250 EUR.
Zaradi preštevilčenja bodo morali vsi krajani zamenjati osebne dokumente. Pri tem so
upravičeni samo do oprostitve plačila stroškov upravnih taks. Stroške na posameznika se
ocenjuje na 50, EUR .
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