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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
         M E S T N I    S V E T 
 
 
                        PREDLOG     O D L O K A 
 
        O DOLOČITVI IMEN 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     D     L     O     K 
 
        O DOLOČITVI IMEN ULIC NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
 

1. člen 
 
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Črna vas 
 
-  na novo poimenujeta naslednji ulici: 
 
1. Črna vas – ulica poteka kot osrednja cesta skozi naselje Črna vas od meje z naseljem 

Ljubljana do meje z naseljem Lipe. 
2.  Ob Farjevcu – ulica se odcepi levo od s tem odlokom poimenovane ulice Črna vas za  
      stavbo  Črna  vas 89 in poteka proti jugovzhodu ter se slepo konča. 
 
 

2. člen 
 
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana 
 
-  na novo poimenujejo naslednje ulice: 
 
1. Babičeva ulica – ulica se odcepi levo od Jurčkove ceste 70 m jugovzhodno od stavbe 

Jurčkova cesta 49 in poteka proti severovzhodu ter se ob potoku Veliki Galjevec slepo 
konča. 

2. Badjurova ulica – ulica se odcepi levo od Jurčkove ceste med stavbama Jurčkova cesta 
69 in 71 in poteka proti severovzhodu ter se ob potoku Veliki Galjevec slepo konča. 

3. Čapova ulica – ulica se odcepi levo od Jurčkove ceste jugovzhodno od stavbe Jurčkova 
cesta 73 in poteka  proti severovzhodu ter se ob potoku Veliki Galjevec slepo konča. 

4. Jensenova ulica – ulica se odcepi desno od ulice Na gaju 120 m vzhodno od Tacenske 
ceste  in poteka proti jugu ter se slepo konča. 

5. Park Sveta Evrope – obsega parkovno površino med Erjavčevo cesto, Prešernovo cesto , 
Valvasorjevo ulico in Cankarjevim domom. 



 
6. Pod gabri – ulica se odcepi levo od ulice V Murglah med stavbama V Murglah 171 in 

177 in poteka proti jugu ter se slepo konča. 
7. Pod jeseni – ulica  se odcepi levo od ulice V Murglah med stavbama V Murglah 191 in 

217  in poteka proti jugu ter se ob potoku Mali graben slepo konča. 
8. Pred Savljami – ulica se odcepi južno od stavbe Saveljska cesta 71 od Saveljske ceste in 

poteka  krožno proti zahodu in severu ponovno do Saveljske ceste. 
9. Privškova ulica – ulica se odcepi desno od Litijske ceste zahodno od stavbe Litijska cesta 

64 in poteka proti jugu ter se slepo konča.  
10. Ravna pot – ulica se odcepi desno od Kašeljske ceste zahodno od stavbe Kašeljska    

cesta 46 in poteka proti severu ter se slepo konča. 
 

3. člen 
 

Območna geodetska uprava – Izpostava Ljubljana  izvede na podlagi tega odloka vse 
spremembe in jih vnese v evidenco uradno poimenovanih naselij in ulic ter v evidenco 
hišnih številk, ki jih v skladu s prvim odstavkom 12. člena Zakona o imenovanju in 
evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) vodi v registru 
območij prostorskih enot za območje Mestne občine Ljubljana. 

 
4. člen 

 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Štev.: 
Ljubljana, 
 

 
          Županja 
           Mestne občine Ljubljana 
                                                                                      Danica SIMŠIČ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
O B R A Z L O Ž I T E V 
K ODLOKU O DOLOČITVI IMEN 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 v obravnavo  poleg 
poimenovanj novih ulic, ki so nastale v okoljih s povečanim številom novozgrajenih stavb,  
tudi nekatera poimenovanja  ulic,  s katerimi bi odpravili nekatere pomanjkljivosti iz 
preteklosti, ki so v nasprotju žal že z nekoliko zastarelim zakonom ali pa kot posledica  
deloma izvedenih prostorskih izvedbenih načrtov.  
 

Ad  1. člen 
- v naselju Črna vas se na novo poimenujeta naslednji ulici: 
1. Črna vas – po imenu naselja, skozi katerega poteka kot glavna ulica. 
2. Ob Farjevcu – po imenu potoka Farjevca, ob katerem poteka ulica. 
 
V naselju Črna vas do sedaj še ni uličnega sistema, čeprav je na območju naselja že od leta 
1953 poimenovana ulica Brglezov štradon. V 5. členu Pravilnika o določanju imen naselij in 
ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) je določeno, da v 
kolikor se stavbe oštevilčujejo v okviru ulice, mora biti ulični sistem uveden za celotno  
naselje istočasno. Z namenom, da bi bilo možno zagotoviti temu zakonskemu določilu, 
predlaga komisija poleg poimenovanja nove ulice Ob Farjevcu, ki je nastala zaradi večjega 
števila novozgrajenih stavb tudi poimenovanje ulice Črna vas. S poimenovanjem ulice Črna 
vas Mestna občina Ljubljana ne bo imela posebnih stroškov, saj se stavbe že dalj časa 
oštevilčijo v sistemu uličnega zaporedja hišnih številk. 
 
 

Ad  2. člen 
- v naselju Ljubljana se na novo poimenujejo naslednje ulice: 
      1.   Babičeva ulica 
      2.   Badjurova ulica 
     3.   Čapova ulica 

      4.   Jensenova ulica 
      5.   Park Sveta Evrope 

   6.   Pod gabri 
      7.   Pod jeseni 
      8.   Pred Savljami  
      9.   Privškova ulica 
    10.   Ravna pot 
 
V začetku osemdesetih let so bili osnova za poimenovanje ulic na območju Galjevice 
prostorski izvedbeni načrti. Nekatere ulice so bile po teh načrtih opredeljene kot polkrožne in 
na tak način tudi poimenovane. Ker prostorski načrti niso bili izvedeni tako, da bi bili po dve 
ulici  povezani  polkrožno med seboj v eno ulico je nastalo v območju med Jurčkovo cesto in 
potokom Veliki Galjevec več ulic z enakimi imeni. To pa je v nasprotju z 11. členom  
Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list 
SRS, št. 11/80), ki določa, da v istem naselju ne sme biti dveh ulic z istim imenom. Komisija 



predlaga, da  se s tem odlokom odpravi dve tovrstni neskladji in sicer v zvezi s 
poimenovanjem Baznikove ulice in Ulice Tončke Čečeve, kjer se pod točki 1. in 3. za »drugi« 
ulici predlagata novi imeni. 
Ad 1. Babičeva ulica  
          Babič Jože, 13.02.1917 v Povžanah – 10.05.1996 v Ljubljani, gledališki in 
filmski režiser in igralec. 
Režiral je dela vseh zvrsti, od slovenskih avtorjev do svetovnih klasikov pa tudi 
predstavnikov moderne svetovne drame. V slovenski in jugoslovanski film je vpeljal slog 
novega realizma Tri četrtine sonca (1959), Veselica (1960), V spopadu (1963), Po isti poti se 
ne vračaj (1965), Poslednja postaja (1971). 
Leta 1969 je ustanovil Primorsko dramsko gledališče v Novi Gorici, ki ga je vodil do leta 
1974. 
Za življenjsko delo je leta 1981 prejel Prešernovo nagrado. 
Ad 2. Badjurova ulica  
          Badjura Metod, 22.02.1896 v Litiji – 23.12.1971 v Ljubljani, filmski 
režiser, snemalec in scenarist. 
Badjura je prvi slovenski režiser, ki je znal v dokumentarnem filmu izraziti osebni odnos do 
izbrane snovi, mu vliti občudovanje in ljubezen do vsega, kar je kot umetnik občutil pri 
opazovanju narave in ljudi v njej.  
Posnel je prva slovenska dokumentarna filma Bloški smučarji (1932) in Triglav pozimi 
(1932) in celovečerni film Triglavske strmine (1932). 
Kot poklicni režiser in snemalec je ustvaril nekaj najboljših del slovenskega dokumentarnega 
filma: Slovensko Primorje (1948), Pomlad v Beli krajini (1952), Naši lipicanci (1951), 
Kroparski kovači (1954), Velenjski rudarji (1956), Beli konji (1958), Božidar Jakac (1969) – 
prejel zlatega beneškega leva na 9. mednarodnem festivalu filmov o umetnosti leta 1970. 
Za režijo in kamero za »Pomlad v Beli krajini« je leta 1953 prejel Prešernovo nagrado. 
Ad 3. Čapova ulica 
          Čap František, 07.12.1913 v Čachovicah na Češkem – 12.01.1972 v 
Piranu, filmski režiser. 
V slovensko kinematografijo je uvedel prvine komediografskega stila. Čapove odlike so 
spretno pripovedovanje zgodbe, zanesljiv izbor igralcev, skrb za podrobnosti in obvladovanje 
komične in dramatične situacije. Posnel je 11 filmov. Za filma Vesna (1953) in Trenutki 
odločitve (1955) je dobil na dveh puljskih festivalih najvišjo nagrado. 
Ad 4. Jensenova ulica 
          Jensen Alfred, 30.09.1859 v Forssi na Švedskem – 15.09.1921 na Dunaju 
v Avstriji, pesnik in prevajalec. 
Prevajal je iz slovanskih jezikov v švedščino in je bil ena osrednjih osebnosti skandinavske 
slavistike. V Slovenijo je prišel prvič leta 1895 in še isto leto objavil študijo Prešern 
Slovenernas nationalskald s prevodom 10 pesmi. O Antonu Aškercu je izdal knjigo z 
naslovom Anton Aškerc Sloveniska ballader (1901). Prevajal je tudi dela Ivana Cankarja. 
Dopisoval se je s Franom Miklošičem, Ivanom Tavčarjem, Antonom Aškercem in Franom 
Govekarjem. V knjigah Slavia (1897) in Habsburg (1899) je prikazal tedanji kulturno-
politični položaj tudi naših krajev. 
 
Ad 5. Park Sveta Evrope 
Poimenovanje parka po medvladni organizaciji Counsil of Europe s sedežem v 
Strasbourgu s 45 državami članicami, ki zastopa okrog 800 milijonov 
državljanov. 



Ad 6. Pod gabri  in 
Ad 7. Pod jeseni – imeni ulic po drevesnih vrstah, ki sta značilni za poimenovanje ulic v tem 
predelu Ljubljane. 
Ad 8. Pred Savljami – ime ulice po krajevni označitvi predela pred Savljami. 
 
Ad 9. Privškova ulica 
          Privšek Jože, 19.03.1937 v Ljubljani – 12.06.1998 v Ljubljani, skladatelj, 
dirigent in jazzovski pianist. 
Kot izjemen glasbenik je izstopal na vseh področjih svojega delovanja, sprva kot pianist, nato 
kot prepričljiv dirigent ter avtor in aranžer mnogih skladb s področja jazza, popularne in 
filmske glasbe. 
 
Ad 10. Ravna pot – ulica leži v bližini Krive poti. 
 
 S tem odlokom bo na območju Mestne občine Ljubljana  
  - v naselju Črna vas     poimenovani      2  ulici 
  - v naselju Ljubljana  poimenovanih  10  ulic  
       
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: 
 

           15  uličnih tabel 
                               145  tablic s hišnimi številkami   150 x 200 mm 
                ___________________________________________ 
 
               1 ulična tabla                   =    55.000 SIT 
        1 tablica 150 x 200 mm   =      3.900 SIT 
               ___________________________________________ 

 
              15  x  35.000 SIT   =      525.000 SIT 

              145  x    2.900 SIT   =      420.500 SIT 
                         ___________________________________________ 
 
               stroški skupaj:               1.390.500 SIT 
                                              ___________________________________________ 
 
O B R A Z L O Ž I T E V 
K PREDLOGU ZA OBRAVNAVO PO HITREM POSTOPKU 
 
Mestni svet MOL je osnutek predloženega odloka že obravnaval in sprejel na 36. seji dne 
18.3. 2002, vendar je bil v skladno z določili 125. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL 
postopek za sprejem odloka ustavljen. Komisija za poimenovanje naselij in ulic v novem 
mandatu ni bila imenovana v roku 3 mesecev (komisija je bila imenovana na 4. seji MS dne 
14.7. 2003) od dne dneva konstituiranja mestnega sveta, ko bi še lahko prevzela 
predlagateljstvo akta. 
Glede na navedeno ter glede na to, da je v osnutku predvideno poimenovanje ene od ulic po 
Alfredu Jensenu in je predviden obisk švedskega kraljevskega para v Ljubljani dne 15. junija 
2004 in dopisa Slovensko – švedskega društva v Ljubljani in Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, je komisija oblikovala predlog odloka in 



predlaga mestnemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.  
 
 
V Ljubljani, 25.05.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


