URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 8

Preddvor, 28. december 1995

55.
***
Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in
evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list
SRS št. 5/80, 42/86, 8/90), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93,
57/94, 14/95) in 99. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor št.
2/95) je na predlog župana občinski svet
Občine Preddvor na svoji 12. seji dne
28.12.1995 sprejel

ODLOK
o območjih ter imenih naselij in ulic v
Občini Preddvor
1.člen
S tem odlokom se določijo območja naselij ter
imena naselij in ulic v Občini Preddvor
2. člen
V Občini Preddvor so naslednja naselja ter
znotraj naselij z uvedenim uličnim sistemom
naslednje ulice:

Šifra n. Ime n.
ok.
001
Bašelj
002
Breg ob Kokri
003
Hraše pri Preddvoru
004
Hrib
005
Kokra
006
007
008
009
010

PREDDVOR

Mače
Možjanca
Nova vas
Potoče
Preddvor

Statitčni
530 070
30 200
530 110
530 180
530 570
530 530
530 160
531 520
530 520
530 170
530 190
530 210

Šifra n.
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011

Cena 100 SIT

LETO I

Ime n.
Belska cesta
Breška pot
Črnavska pot
Dvorski trg
Francarija
Goričica
Novljanska cesta
Pungart
Šiška
Šolska ulica
Ulica Josipine Turnograjske

Šifra n. Ime n.
011
Spodnja Bela
012
Spodnje Jezersko
013
Srednja Bela
014
Tupaliče
015
Zgornja Bela
016
Zgornje Jezersko

Statitčni ok.
530 100
531 110
530 090
531 510
530 080
531 680,
531 690

3. člen
Meje območij naselij in statističnih
okolišev so prikazane v kartografskih
prikazih registra območij teritorialnih enot
v merilu
1 : 5000, območja ulic pa v kartografskih
prikazih evidence hišnih številk v merilu
1 : 5000, v katerih je prikazano tudi
oštevilčenje stavb znotraj naselij oziroma
ulic. Kartografski prikazi registra območij
teritorialnih enot in evidence hišnih številk
za omočje Občine Preddvor so sestavni
deli tega odloka.
Kartografske prikaze iz prejšnjega
odstavka ureja in vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije, Območna geodetska
uprava Kranj, Izpostava Kranj in so
zainteresiranim na vpogled v njenih
prostorih.

URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR - Št. 8 I. 1995
4. člen
Vsi subjekti, ki opredeljujejo, izkazujejo
ali analizirajo svoje podatke po naseljih in
ulicah, morajo v okviru družbenega
sistema
informiranja uporabljati območja, imena in
šifre, ki so določene s tem odlokom
oziroma se vodijo v registru območij
teritorialnih enot in evidenci hišnih številk.
5. člen
Spremembe območij naselij ter imen
naselij in ulic Geodetska uprava Republike
Slovenije, Območna geodetska uprava
Kranj, izpostava Kranj evidentira v registru
območij teritorialnih enot in evidenci
hišnih številk.
Če spremembe vplivajo na oštevilčenje
stavb v naselju ali ulici, je potrebno nove
hišne številke določiti v roku enega meseca
ter izvesti označitev ulic in stavb v roku
treh mesecev po uveljavitvi sprememb.
Vse spremembe, ki nastopijo v zvezi z
oštevilčenjem stavb v naselju ali ulici v
registru prebivalstva, je potrebno izvesti v
roku treh mesecev po uveljavitvi
sprememb.
Ob vsaki spremembi se izdela izseke iz
kartografskih prikazov registra območij
teritorialnih enot in evidence hišnih številk
z vrisanimi spremembami in novim
oštevilčenjem stavb, če se ta spremeni. Vsi
zainteresirani uporabniki na zahtevo lahko
dobijo kopije teh izsekov.
Po potrebi se lahko objavi prečiščeni
seznam naselij in ulic v Občini Preddvor.

Stran 57

6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok,
prenehajo veljati vsi predpisi bivše
Skupščine občine Kranj in njenih organov,
ki so določali območja naselij ter imena
naselij in ulic.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem glasilu Občine Preddvor

Številka: odl 8/95
Datum : 27/12-1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

Izdaja: Občina Preddvor - Odgovorni urednik:
Miroslav Zadnikar - Razmnoževanje: Občina
Preddvor - Akontacija naročnine za leto 1995 je
1000 SIT (s PD). Reklamacije se upoštevajo le
mesec dni po izidu vsake številke - Naslov
uredništva: Dvorski trg 10, 64 205 Preddvor

