PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

Župan Janez Fajfar
direktor občinske uprave Matjaž Berčon

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o poimenovanju ulice
na območju naselja Bled.

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. 2015, sprejel
ODLOK
O POIMENOVANJU ULICE NA OBMOČJU NASELJA BLED
1. člen
V naselju Bled se poimenuje nova ulica z imenom Pot Franca Gornika.
2. člen
Pot Franca Gornika poteka po stopnišču med Veslaško promenado in Slovenskim trgom, pri čemer je začetna
točka ob spomeniku Francetu Prešernu.
3. člen
Kartografski prikaz poimenovanja je sestavni del tega odloka.
4. člen
Odlok o poimenovanju ulice se posreduje območni Geodetski upravi Kranj - Izpostava Radovljica, ki je dolžna
izpeljati vse nadaljnje postopke poimenovanja ulice. 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:
Občina Bled je s strani Muzejskega društva Bled prejela predlog za poimenovanje poti med Veslaško
promenado in Slovenskim trgom na Bledu. V naravi gre za stopnišče od spomenika Francetu Prešernu do trga
pred cerkvijo sv. Martina. Predlagano je poimenovanje poti po Francu Gorniku, župniku na Bledu med leti
1947 in 1962, ki je dal poseben pečat Bledu s svojima izrednima zgodovinskima deloma Zgodovina blejske
župnije in Bled v fevdalni dobi. Številni listinski viri, s katerimi je podkrepil svoje raziskave, so neprecenljiv vir
za vpogled v zgodovino Blejske župnije, Bleda in njegovih prebivalcev.
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 predlog poimenovanja
ulice Gornikova pot in nanj pridobila pozitivno mnenje Geodetske uprave RS o skladnosti predlagane
ureditve s predpisi, ki urejajo območja in imena naselij ter potrdilo, da v naselju Bled ni ulice z imenom
Gornikova pot. Skladno z mnenjem Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije,
kot predvideva 14. člen ZDOIONUS, je ustreznejše poimenovanje ulice z imenom in priimkom, torej Pot
Franca Gornika.
Ker ob predlagani ulici ni stavb s hišnimi številkami, posvetovanje z drugimi udeleženci v postopku
poimenovanja ni potrebno.
Finančne posledice:
Namestitev tabel z napisom imena ulice bremeni proračun občine Bled.
Priloge:
- Grafični predlog poimenovanja
Pripravila:
Saša Repe
Višja svetovalka za prostor
Priloga: Grafični prikaz poteka predlaganega poimenovanja Poti Franca Gornika

