10) Sprejem Odloka o preimenovanju ulice na območju naselja Bled

Ker gre za manj zahteven predlog odloka, na podlagi 73. člena Poslovnika predlagam skrajšan
postopek.
Janez Fajfar, župan
PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o preimenovanju ulice na
območju naselja Bled.

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: Saša Repe, višja svetovalka za prostor

Na podlagi 12. 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. 2013,
sprejel
ODLOK
O PREIMENOVANJU ULICE NA OBMOČJU NASELJA BLED
1. člen
V naselju Bled se preimenuje del ulice z imenom Riklijeva cesta, in sicer:
staro ime ulice
Riklijeva cesta hišna št. 19, 22, 24, 26

novo ime ulice
Slovenski trg 1, 2, 3, 4

Poimenovanje ulice od hišne št. 1 do 18 in hišna številka 20 ostane nespremenjeno.
2. člen
Potek preimenovane ulice se spremeni, tako da se potek nove ulice – trga prične iz smeri
središča Bleda. Stavba župnišča z identifikatorjem stavbe 25559813 nosi novo številko 1,
številke pa naraščajo v smeri urinega kazalca.
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
Stroški za zamenjavo tablic s hišno številko bremenijo pobudnika, Župnijo Bled, Riklijeva cesta
26, 4260 Bled.
5. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
Župan Občine Bled
Janez Fajfar

Obrazložitev:
Občina Bled je s strani Župnije Bled prejela predlog za spremembo imenovanja dela Riklijeve
ceste, in sicer hišne št. 19, 22, 24 in 26 v Slovenski trg 1, 2, 3 in 4. Župnija Bled je obenem tudi
lastnik vseh objektov, ki bi se jim naslov spremenil.
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 je na predlog pobudnika
pripravila elaborat preimenovanja ulice in nanj pridobila pozitivno mnenje Geodetske uprave
RS o skladnosti predlagane ureditve s predpisi, ki urejajo območja in imena naselij, potrdilo, da
v naselju Bled ni ulice z imenom Slovenski trg ter mnenje Komisije za standardizacijo
zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije, kot predvideva 14. člen ZDOIONUS. Ker gre za
spremembe naslova le na strani pobudnika, posvetovanje z drugimi udeleženci v postopku
preimenovanja ni potrebno.
V naravi gre za zaključek današnje Riklijeve ceste, ki ga obkrožajo 4 objekti v lasti Župnije Bled,
ki s postavitvijo v prostoru dejansko vzpostavljajo ambient trga. Oštevilčenje objektov novega
trga narašča iz objezerske smeri, od koder se vzpodbuja peš dostop do trga, in je hkrati tudi
smer središča kraja, kar je skladno z ZDOIONUS eno od izhodišč. Z navedenim se posredno
ustvarja tudi večja razpoznavnost samega objekta župnišča (predlog za Slovenski trg 1).
Finančne posledice:
Pobudnik Župnija Bled, Riklijeva cesta 26, 4260 Bled prevzema finančne stroške menjave tablic s
hišnimi številkami in stroške povezane s spremembo osebnih dokumentov.
Namestitev table z napisom imena ulice bremeni proračun občine Bled.
Priloge:
- Vloga pobudnika
- Grafični predlog spremembe

Pripravila:
Saša Repe
Višja svetovalka za prostor

PRIKAZ OBMOČJA S PREDLOGOM NOVIH HIŠNIH ŠTEVILK IN OZNAČBO ZAKLJUČKA RIKLIJEVE
CESTE

1

Oznaka konca Riklijeve ceste
predlog hišne številke na novem naslovu Slovenski trg

