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9) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 

Osnutek Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled. 
 

 
Kot predstavnika predlagatelja bosta na seji sodelovala člana občinskega 
sveta: Franc Pretnar (SLS) in Matjaž Berčon (N.Si).  
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o preimenovanju 

ulice na območju naselja Bled (s pripombami: .....). 
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o preimenovanju 

ulice na območju naselja Bled, upošteva pri pripravi predloga; v 
kolikor jih ne bo upošteval, naj navede ustrezno obrazložitev. 

 
 
 
 

 
Janez Fajfar, 

        univ.dipl.etnolog,prof.geografije 
župan Občine Bled  
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Občinski svetnik FRANC PRETNAR  
Občinski svetnik MATJAŽ BERČON 
 
 
Občina Bled 
OBČINSKI SVET 
Cesta svobode 11 
4260 Bled 
 

Bled, 21. januar 2008 
 

PREDLOG ODLOKA 

 
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Bled predlagava sprejem Odloka o preimenovanju ulice 
na območju naselja Bled (v prilogi). 
 
 
Z odličnim spoštovanjem, 
 

Franc Pretnar 
Matjaž Berčon 

 
 
 
 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Na Bledu imajo vse ulice, ki vodijo v smereh z Bleda v okolico ali obratno imena krajev, vasi 
ali okolja kamor vodijo. Npr.: Ljubljanska, Blejska, Koritenska, Ribenska, Se liška, Mlinska, 
Rečiška, Želeška, Sebenjska, Cesta na Dobe, Cesta v Megre, Pot na Lisice in morda 
še kakšna, le Zasip nima svoje ceste, ki pa je poleg Bleda največje naselje v občini. Podobno 
je tudi v Ljubljani, kjer je Celovška cesta v smeri proti Celovcu itd. Dunajska, Dolenjska, 
Tržaška, Litijska in še mnoge druge.  
 
Preimenovanje zadeva med 40 in 50 hišnih številk, tako da neposreden strošek za proračun 
Občine Bled predstavlja ustrezno število hišnih oznak in postavitev obcestnih tabel. Drug del 
stroška predstavlja zamenjava dokumentov in sprememba naslovov za občanke in občane, 
ki pa ga na podlagi dostopnih podatkov ne moreva realno oceniti. 
 
 



                                                               

105 

           Osnutek 
Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list 
SRS, št. 5/80), Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju ulic (Uradni list 
SRS, št. 11/80) in 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06)  
je Občinski svet Občine Bled na _. redni seji, dne _. _. 2008, sprejel 

 
 

ODLOK 
O PREIMENOVANJU ULICE NA OBMOČJU NASELJA BLED 

 
 

1. člen   
V naselju Bled se preimenuje ulica z imenom Partizanska cesta in sicer: 
staro ime ulice      novo ime ulice 
Partizanska cesta      Cesta v Zasip 
 
 

2. člen   
Potek preimenovane ulice ostane nespremenjen. 
 
 

3. člen   
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Kranj, Izpostava v 
Radovljici mora najpozneje v 2 mesecih po začetku veljavnosti Odloka o preimenovanju ulice 
na območju naselja Bled poskrbeti za zamenjavo tablic s hišno številko. 
 
 

4. člen    
Stroške za zamenjavo tablice s hišno številko bremenijo proračun Občine Bled. 
 
 

5. člen  
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka:  
Datum:  
       Župan občine Bled:  
       Janez Fajfar 

 


