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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V E T 
Mestni trg    1 
LJUBLJANA 
 
 

O  S  N  U  T  E  K    O  D  L  O  K  A 
O DOLOČITVI IMEN IN SPREMEMBI POTEKOV NEKATERIH ULIC NA 

 OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
___________________________________________________________________________ 
 
Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list 
SRS, št. 5/80 in 42/86) in 31. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št 26/01 
in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na            seji dne            sprejel: 
 
 

O   S   N   U   T   E   K       O   D   L   O   K   A 
O DOLOČITVI IN SPREMEMBI IMENA TER POTEKOV ULIC NA OBMOČJU 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
 

1. člen 
 
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana 
 
- na novo poimenuje naslednja ulica: 
 
  1. Cesta papeža Janeza Pavla II – ulica – cesta poteka od Žalskega krožišča ulic: 
Linhartove ceste, Kranjčeve ulice, Pokopališke ulice, Flajšmanove ulice in Savske ceste proti 
severu do Tomačevskega krožišča s Štajersko cesto. 
 
- se spremeni ime naslednje ulice: 
 
1. Ulica Janeza Pavla II – se preimenuje v Zrinjskega ulica 
 
- se spremeni potek naslednjih ulic: 
 
1. Baragova ulica – ulici se spremeni potek tako, da se podaljša do novopoimenovane Ceste 
papeža Janeza Pavla II. 
2. Kranjčeva ulica - ulici se spremeni potek tako, da se podaljša do novopoimenovane Ceste 
papeža Janeza Pavla II. 
 
      2. člen 
 
Območna geodetska uprava izvede na podlagi tega odloka vse spremembe in jih vnese v 
evidenco uradno poimenovanih ulic ter v evidenco hišnih številk, ki jih v skladu s prvim 
odstavkom 12. člena zakona vodi v registru območij prostorskih enot za območje Mestne 
občine Ljubljana. 
 
 



      3. člen 
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Štev.:     
Ljubljana, dne        Županja 
       Mestne občine Ljubljana 



 
                                             O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V 

k osnutku odloka o določitvi in spremembi imena ter potekov ulic 
na območju Mestne občine Ljubljana 

 
S tem odlokom Komisija za poimenovanje naselij in ulic Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana (v nadaljevanju: Komisija) predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da 
obravnava in sprejme poimenovanje ceste po papežu Janezu Pavlu II. oz. v maniri 
večdesetletne tradicije komisije po dogodku - njegovem prvem obisku Slovenije leta 1996. 
 
Papež Janez Pavel II. je bil zaradi svoje posebne vloge med slovenskim osamosvajanjem za 
Slovenijo več kot le poglavar Vatikana in katoliške cerkve. Stal nam je ob strani v morda 
najbolj prelomnih časih naše zgodovine. Ko nas je maja 1996 naposled obiskal, ga je 
Slovenija dočakala s pozornostjo, ki je je  bil deležen le redko kateri verski voditelj ali 
državnik. To je bil prvi uradni obisk kakega papeža rimokatoliške vere na ozemlju Slovenije v 
vsej njeni zgodovini 
Trije dnevi, ki jih je papež  od 16. do 19. maja 1996 preživel na obisku  v Sloveniji so imeli 
temeljni uradni namen javnega srečanja in poziva k miru in sodelovanju ter priznanje novi 
državi Sloveniji. 
Na hipodromu v Stožicah, ki je zelo blizu sedanjemu poimenovanju ceste, je papež imel 
svečano mašo, ki je bila tudi uradno državniško namenjena vseslovenskem srečanju in 
obenem praznovanju 1250. obletnice krščanstva na Slovenskem in tisočletnici izida 
Brižinskih rokopisov, najstarejšega slovenskega religioznega in kulturnega dokumenta. 
 V osmih nagovorih je njegovim besedam osebno prisluhnilo več kot 200 tisoč ljudi. Vse 
govore je prebral in deloma povedal v presenetljivo dobri slovenščini. Za Slovence ni 
nepomembno, da je Janez Pavel II prvi papež slovanskega porekla. 
Pretežni del vseh govorov je posvetil spravi, ljubezni, krščanskim vrednotam, kulturi, veri in 
miru.  
Njegova karizma se je odražala z nenehnim prizadevanjem po novem mednarodnem redu, ki 
bi zagotavljal mir med narodi in reševal konflikte (bil je med najglasnejšimi pozivniki zoper 
vojaški poseg v Iraku in je ostro kritiziral pritisk najmočnejših na šibke članice varnostnega 
sveta OZN glede podpore vojni ) ter velikim spoštovanjem in podpori stabilni mednarodni 
ureditvi in njegovimi zahtevami za vsestransko upoštevanje dostojanstva človeških bitij, za 
povezovanje celotne svetovne skupnosti in hkratni graditvi mostu med bogatimi in revnimi 
državami. 
 
Komisija z večjim zadovoljstvom ugotavlja, da ji je uspelo mnenjsko enoglasno določiti 
imenovanje po kraju dogodka in hkrati osebnosti ob vsebinski zaokrožitvi še z drugo 
osebnostjo – znanim misionarjem Barago, ki je s  svojim delom in ugledom pripomogel k 
večji razpoznavnosti Slovenije v svetu.  
Komisija predlaga, med prvimi po njegovi smrti, spominsko poimenovanje metne vpadnice 
po Janezu Pavlu II. in po vseslovenskem dogodku - na hipodromu Stožice, kjer je ob svojem 
obisku leta 1996 prvič javno nagovoril zbrane Slovenke in Slovence v smislu poziva k miru 
in sodelovanju ter priznanju kulturnih in državotvornih vrednot Slovenije. Ta poteka od 
krožišča severne ljubljanske obvoznice do žalskega krožišča ob prvovrstnem kulturnem in 
mestotvornem spomeniku – Plečnikovih Žalah. 
Komisija je mnenja, da bo mestni predel, na katerem bo lociranih več objektov 
univerzitetnega, športnega in rekreacijskega pomena za vse generacije meščanov ter bo s 
pomočjo sistema javnega prometa možno tokove usmerjati v zgostitvena območja mešane 



rabe v tem zaenkrat degradiranem območju in da bo tako povzdignjena karakteristika 
mestnega območja. 
Predvidena urbanistična zasnova naj bi pripomogla k bolj uravnoteženi  podobi in ponudbi 
zelenih in odprtih površin, saj nadaljuje »klin« Zelenega sistema iz smeri Jarš in Tomačevega. 
Linearni javni prostor vpadnice iz severne obvoznice v kategoriji pokopališke aleje naj bi 
pripomogel v načinu poteze drevoreda z lokacijami za vizualne dominante oziroma lokalna 
znamenja, da bi se vsi trije elementi, vpadnica , stavbe in narava, kar naj najbolj prožno 
povezali, navidezno brez razloga, vendar v spektakularni organizacijski različici nekropole in 
novega življenja. S tem bi bili  ob dobro pretehtanih materialnih nastavkih  udejanjeni  pogoji 
za bivanje sodobnega človeka.  
Območje  se bo z izgradnjo vpadnice znašlo v središču prometnih tokov navzven in navznoter  
ter  bo delovalo z enako mero odprtosti in kvalitetnih programskih in vizualno sprememb, kar 
ga bo enakovredno uvrstilo v mestni urbani prostor in širše regionalno območje. 
Komisija se zaveda, da je vpadnica v začetni fazi izgradnje, vendar si dovoljuje podati 
stališče, da se bo z poimenovanjem omogočilo hitrejše ukvarjanje mesta z tem območjem, ki 
se je z bližino dogodka, pomembnega za državo, zapisalo v zgodovino mesta. 
 
Ad 1. člen 
 
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana 
- na novo poimenuje naslednja ulica: 
 
Ad 1. Cesta papeža Janeza Pavla II. 
          Janez Pavel II., Wojtyla Karol, 18.05.1920 v Wadovicah – 02.04.2005 v Vatikanu, 
papež od 16.10.1978. 
Značilnost njegovega pontifikata je uveljavljanje dokumentov drugega vatikanskega koncila 
in priprava Cerkve na novo evangelizacijo. V svojih okrožnicah je obravnaval številna verska, 
moralna, socialna in družbena vprašanja, ki so aktualna v današnjem času. V vprašanjih 
morale je zastopal stalni nedvoumni nauk Cerkve. 
Kot prvi pomembnejši tuji suveren je 13.01.1992 uradno priznal osamosvojitev Slovenije. 
 
- se spremeni ime naslednje ulice: 
 
Ad 1. Ulica Janeza Pavla II v: Zrinjskega ulica 
          Zrinjskega ulica 
          Pobudo skupine vernikov, ki so jo z javnim podpisovanjem pripravili jezuiti samostana 
cerkve sv. Jožefa, za preimenovanje Zrinjskega ceste v ulico po papežu Janezu Pavlu II je 
komisija prvič obravnavala na 3. seji dne 24.04.1996 in predlagano poimenovanje po takrat še 
živeči osebi zavrnila. Opredelila se je za poimenovanje ulice po dogodku – obisku prvega 
vrhovnega poglavarja katoliške cerkve in najvišjega vatikanskega državnega predstavnika v 
Sloveniji. Zrinjskega cesta je bila predlagana za preimenovanje zaradi cerkve sv. Jožefa, ki 
stoji v ulici in za katero se je papež zanimal in jo je ob obisku želel tudi obiskati. 
Ker je Ulica Janeza Pavla II. manjša, bolj obrobna ulica, cerkve sv. Jožefa pa papež Janez 
Pavel II ni obiskal niti med prvim niti med drugim obiskom Slovenije, komisija predlaga 
poimenovanje po papežu večjo, bolj prometno mestno vpadnico, na tem mestu pa ponovno 
predlaga, upoštevaje predlog mestne svetnice ZLSD in svetnice četrtne skupnosti Center Maje 
Čepič, poimenuje Zrinjskega ulica.  
 
          Zrinjski Peter, 06.06.1621 v Vrbovcu – 30.04.1671 na Dunaju, hrvaški plemič in ban. 



Kot vojskovodja se je izkazal v 30 letni vojni in v bojih s Turki. Zaradi nezadovoljstva z 
avstrijsko politiko do Ogrske in Hrvaške se je uprl vladajočim Habsburžanom. Bil je obsojen 
in javno usmrčen. 
Ulica je bila od leta 1919 do 1997 že poimenovana po Petru Zrinjskem. 
 
- se spremeni potek naslednjih ulic: 
 
Ad 1. Baragova ulica 
          Skladno s projektom je predviden priključek na novo mestno (cestno) vpadnico. 
          Baraga Friderik Irenej, 29.06.1797 v Mali vasi pri Dobrniču – 19.01.1868 v Marquettu 
v ZDA, misijonar in jezikoslovec – po dosedanji obrazložitvi; 
 
Ad 2. Kranjčeva ulica 
          Skladno s projektom je predviden priključek na novo mestno (cestno) vpadnico. 
          Kranjec Miško, 15.09.1908 v Veliki Polani – 08.06.1983 v Ljubljani, pripovednik in 
časnikar – po dosedanji obrazložitvi. 
 
 
 S tem odlokom bo na območju Mestne občine Ljubljana: 
    - poimenovana   1 ulica 
    - preimenovana   1 ulica 
    - s spremenjenim potekom  2 ulici 
 
 
Na podlagi 22. in 38. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju 
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) zagotovi Mestna občina Ljubljana sredstva za 
izvedbo s tem odlokom predlaganih sprememb: 
 
            - 8 uličnih tabel 
    1 ulična tabla   55.000 SIT  
 
    skupaj stroški:           440.000 SIT 
 
V Ljubljani, 25. 5. 2005 
 


