Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158
e-pošta: zupan.obcina@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 031-2/2009 (6-08)
Datum: 19.6.2009
ZADEVA:
PRAVNA PODLAGA:

Predlog za poimenovanje ''Park pri lipi samostojnosti''
-

Statut Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01,
77/06)
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in
označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. l. RS, št. 25/08)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

POROČEVALCA:

dr. Marjan Rihar, župan Občine Vrhnika
Katarina Draksler, svetovalka za okolje in komunalo

I. OBRAZLOŽITEV
1. Ocena stanja:
Na Občino Vrhnika je prišla pobuda s strani Policijsko – veteranskega društva Sever
Ljubljana, Odbor Vrhnika – Logatec in Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
Vrhnika – Borovnica za poimenovanje parka ob lipi, ki je bila posajena junija 1991 ob
osamosvojitvi.
2. Namen poimenovanja:
Trajna obeležitev spomina na dogodke iz osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta 1991. Na
mestu, označenem v prilogi, je bila junija 1991 zasajena lipa, po kateri se park pred
telovadnico Partizan že sedaj neformalno imenuje Park pri lipi samostojnosti. V parku ob lipi
se odvija vsakoletna spominska slovesnost na Dan državnosti.
3. Posledice poimenovanja:
Posledic poimenovanja ni, ker park ni ulica, ampak le ledinsko ime, ki ne uvaja novih uličnih
številk.
4. Stroški poimenovanja:
Strošek izdelave in namestitve označevalne table.
5. Mnenje:
Župan Občine Vrhnika ocenjuje, da je poimenovanje potrebno zaradi boljše prepoznavnosti
parka ob lipi samostojnosti. S tem se obeleži spomin na dogodke osamosvojitvene vojne. V
predlogu veteranskih organizacij se za poimenovanje navajata besedni zvezi »park
osamosvojitve« in »lipa samostojnosti«, zato se predlaga, da se park poimenuje »Park pri lipi
samostojnosti«.
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II. PREDLOG OBČINSKEMU SVETU OBČINE VRHNIKA
Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme predlog poimenovanja zemljišč parc. št. 2789/1,
2819/2 in del zemljišča parc. št. 2819/8 – del dvorišča med zemljiščema parc. št. 2789/1
in 2819/2, vse k.o. Vrhnika v ''Park pri lipi samostojnosti'' in ga posreduje v javno
obravnavo do 31.8.2009.
Župan občine Vrhnika
dr. Marjan RIHAR l.r.

Priloge:
- prikaz lokacije
- pobuda Policijskega veteranskega društva, Sever Ljubljana, Odbor Vrhnika – Logatec in
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Vrhnika – Borovnica
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Lokacija bodočega parka ''Park samostojnosti''.
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