Bojan Pirc

Dne 14. marca 2008 je bil v Uradnem listu RS številka 25 objavljen Zakon o določanju območij ter
o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS. »Stari« Zakon o imenovanju in
evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90-ZSDS), ki je do
sprejetja ZDOIONUS urejal to področje, je bil sprejet že leta 1980. To pa je glede na ključne
spremembe v zvezi z osamosvojitvijo Slovenije ter pridružitvijo Evropski uniji, spremembe
družbenega reda, ureditve in pristojnosti države (zlasti geodetske službe) in lokalne samouprave
ter drugih novosti že samo po sebi razlog za posodobitev zakonodaje.
Zakonodajalec je v zakonu skušal odpraviti tudi težave iz prakse, ki so jih zlasti območne enote
Geodetske uprave Republike Slovenije in občine zaznale v 27 letih izvajanja prejšnjega zakona.
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Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb določa tudi, da
se v Registru prostorskih enot vodi tudi uradno kratko ime naselja, kadar ime naselja presega
določeno število znakov, in uradno kratko ime ulice, kadar ime ulice presega določeno število
znakov. Pogoje in način določitve uradnega kratkega imena naselja in uradnega kratkega imena
ulice je določil minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za notranje zadeve v Pravilniku
o pogojih in načinu določitve uradnega kratkega imena naselja in uradnega kratkega imena ulice,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 78 dne 30. julija 2008. Pri pripravi predpisa je sodelovalo
tudi delovno telo vlade tj. Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije.
Potreba po taki ureditvi je bila izkazana v praksi – v potnem listu, na osebni izkaznici, vozniškem
dovoljenju in orožnem listu se zapiše tudi podatek o stalnem prebivališču imetnika, pri čemer je
prostor na listini, ki je namenjen zapisu stalnega prebivališča, omejen.
Bojan Pirc, Geodetska uprava RS
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Zakon tudi določa, da minister za okolje in prostor izda predpis, s katerim se podrobneje uredijo
vprašanja v zvezi z elaborati, ki jih je mora vsebovati predlog za določitev imena naselja ali ulice,
merila za določitev poteka ulice in vprašanja v zvezi z uličnim sistemom, pravila glede napisnih
tabel, pravila glede določanja hišne številke in pravila glede tablic s hišno številko. Tako je bil
pripravljen Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in
poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 76 dne 25.
julija 2008. Pravilnik podrobneje ureja tudi vprašanja s področja določanja območij naselij, hišnih
številk in poteka ulic ter označevanja ulic in stavb in je razdeljen na poglavja, ki predstavljajo
ureditev zaključenih celot.
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