17. Sprejem osnutka Odloka o poimenovanju
ulic v naseljih Bled in Ribno

PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK:

župan Janez Fajfar
direktor občinske uprave Matjaž Berčon

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o
poimenovanju ulic v naseljih Bled in Ribno.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb –
ZDOIONUS (Uradni list RS št. 25/2008) in 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 – UPB,
87/2012) je Občinski svet občine Bled na XX. redni seji, dne XX. YY. 2017, sprejel
ODLOK
O POIMENOVANJU ULIC V NASELJIH BLED IN RIBNO
1. člen
(1) V naselju Bled se poimenuje nova ulica z imenom Ulica Jule Vovk Molnar.
(2) V naselju Ribno se poimenuje nova ulica z imenom Ulica Rada Mužana.
2. člen
(1) Ulica Jule Vovk Molnar poteka v obliki črke »T« na območju Spodnje Seliše, pri čemer je začetna točka ob
Seliški cesti, končni točki pa ob potoku Ledina in ob Kajuhovi cesti.
(2) Ulica Rada Mužana poteka v obliki črke »L« na območju novo predvidene pozidave imenovane »Ribno –
sever«, pri čemer je njena začetna točka na Savski cesti, končna točka pa na Bodeški cesti.
3. člen
Kartografska prikaza poimenovanj sta sestavni del tega odloka.
4. člen
(1) Odlok o poimenovanju ulice se posreduje območni Geodetski upravi Kranj - Izpostava Radovljica, ki
izpelje vse nadaljnje postopke poimenovanja ulice.
(2) Poimenovanje ulic ne vpliva na obstoječe objekte, zato v postopku ni drugih strank.
(3) Stroški za izdelavo uličnih tabel bremenijo proračun Občine Bled.
5. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:

Župan občine Bled:
Janez Fajfar

Obrazložitev:
Območje Spodnje Seliše v naselju Bled je v postopku prenove, ko se v prostor umeščajo novi programi in
dejavnosti. Urbanistična zasnova umešča v prostor novo ulico v obliki črke »T«, ki poteka od Seliške ceste
mimo objekta Kovinske Bled do potoka Ledina, ter za objektom Kovinske Bled desno do Kajuhove ceste.
V naselju Ribno se predvideva pozidava novega stanovanjskega območja z 8 objekti, na območju
poimenovanem »Ribno – sever«, ki ga obkrožajo Izletniška ulica, Savska cesta, Bodeška cesta in obstoječa
stanovanjska pozidava. Urbanistična zasnova predvideva umestitev objektov ob notranji ulici v obliki črke
»L«, ki poteka od Savske ceste do Bodeške ceste.
Način imenovanja ulic ureja Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
– ZDOIONUS (Uradni list RS št. 25/2008). Občina Bled je pripravila predloga poimenovanj ulic in nanju
pridobila pozitivni mnenji Geodetske uprave RS o skladnosti predlagane ureditve s predpisi, ki urejajo
območja in imena naselij, potrdili, da v naselju Bled ni ulic z istim imenom ter mnenje Komisije za
standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije, kot predvideva 14. člen ZDOIONUS.
Ker ob predlaganih ulicah še ni stavb s hišnimi številkami, posvetovanje z drugimi udeleženci v postopku
poimenovanja ni potrebno.
Finančne posledice:
Namestitev tabel z napisom imena ulic bremeni proračun Občine Bled v vrednosti pribl. 1.000,00 EUR.
Priloge:
Grafična prikaza poteka poimenovanja s predlogom dodelitve hišnih številk
Pripravila:
Saša Repe
Višja svetovalka za prostor
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