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AMANDMAJI 
k Predlogu Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljub-
ljana (v nadaljevanju Predlog Odloka) 
(26.b točka dnevnega reda 28. seje Mestnega sveta MOL) 
 
 
1. AMANDMA (k 1. členu Predloga Odloka) 

Prvi člen se v celoti spremeni, tako, da se glasi: 

»Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana: 

- spremeni ime naslednje ceste: 

Del Tivolske ceste se preimenuje v Titovo cesto, del pa v Bleiweisovo cesto. 

Novo poimenovana Titova cesta poteka od križišča z Aškerčevo in Tržaško cesto proti severozahodu, severu in 
severovzhodu do križišča Celovške ceste in Gosposvetske ceste. 

Novo poimenovana Bleiweisova cesta poteka od križišča Celovške ceste in Gosposvetske ceste proti severovz-
hodu in vzhodu do križišča s Slovensko cesto in Dunajsko cesto.« 

 

OBRAZLOŽITEV:

Obroč ožjega mestnega središča je praviloma venec 
spomina na za Slovence pomembne literate in drža-
vnike slovanske provenience (Prešerna, Masaryka, 
Njegoša, Zoisa, Aškerca) in za državo Slovenijo 
pomembne opomnike (Trg osvobodilne fronte, Trg 
mladinskih delovnih brigad, Roška cesta), ki jim ne 
velja odvzeti veljave s spornim »toponimskim« 
poimenovanjem za Tivolsko cesto (usmerjena mimo 
Tivolija, poimenovanje mlado in pleonazem s Tivo-
lijem), temveč velja mednje umestiti še dva 
pomembni osebnosti več. 

Bleiweisova 
cesta 

Zato je najprimerneje, da se južni del Tivolske ceste 
(med križiščem z Aškerčevo in Tržaško ter križiš-
čem s Celovško in Gosposvetsko), ki se pomensko 
navezuje tudi na Trg mladinskih delovnih brigad, 
preimenuje v Titovo cesto, del (med križiščem 
Celovške in Gosposvetske ter križiščem s Slovensko 
in Dunajsko), ki je bil izvorno poimenovan kot 
Bleiweisova cesta, pa dobi nazaj svoje prvotno ime. 

Titova 
cesta 

Po preimenovanju v Titovo cesto se spremenijo 
hišne številke: Tivolska 4, 13, 25 in 30. Pri čemer 
ostane vprašanje preštevilčenja, če bi severovzhodni 
del ostal Tivolska cesta s krajšim potekom. 

Po preimenovanju v Bleiweisovo cesto pomeni pre-
imenovanje hišnih številk Tivolska 36, 38, 40, 41, 
42, 43, 44, 48, 50, pretežno poslovnih stavb, istoča-
sno tudi razrešitev vprašanja preštevilčenja. 
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2. AMANDMA (k 2. členu Predloga Odloka) 

Drugi člen se v celoti spremeni, tako, da se glasi: 

»Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana: 

- na novo poimenuje naslednjo cesto: 

Del projektirane »nove Tomačevske ceste« od krožišča pri Plečnikovih Žalah do križišča s Kranjčevo ulico in v 
podaljšku novo načrtovane severne vpadnice severno in severovzhodno do krožišča na severni obvoznici pri 
Tomačevem se poimenuje v Štajersko cesto.  

- določi in spremeni potek naslednje ceste: 

Štajerska cesta spremeni potek ceste tako, da poteka od krožišča pri Plečnikovih Žalah severno in severovzhod-
no po trasi novo načrtovane severne vpadnice proti in preko tomačevskega krožišča do križišča z Zasavsko in 
Dunajsko cesto ter preko križišča Zasavske in Dunajske ceste do občinske meje z Občino Trzin.« 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Da gre na segmentu poteka ceste od krožišča pri Plečnikovih Žalah 
do križišča s Kranjčevo ulico vseskozi za Štajersko cesto je razvid-
no iz veljavnega prostorskega izvedbenega akta Odloka o lokacij-
skem načrtu za Štajersko cesto med severno mestno obvoznico in 
Linhartovo cesto - BT3/1, spr. BT3/2 (Ur. L. RS št. 72/98-3583). 

Štajerska
cesta 

Da gre na segmentu poteka ceste od križišča s Kranjčevo ulico do 
tomačevskega krožišča tudi za Štajersko cesto je razvidno iz v 2008 
letu sprejetega veljavnega prostorskega izvedbenega akta Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Športno 
rekreacijskega parka Stožice (Ur. L. RS št. 57/08-2456). 

Potek od tomačevskega krožišča preko križišča z Zasavsko in Dunaj-
sko cesto do občinske meje z Občino Trzin je že danes Štajerska 
cesta. 

Tudi Delno gradbeno dovoljenje št. 35105-97/2008-SR/VML z dne 
27.1.2009 ima v točki IV. izreka pogoj, da stadion pridobi uporabno 
dovoljenje po predhodni pridobitvi uporabnega dovoljenja za Šta-
jersko cesto. 

Tudi sicer so ljubljanske mestne vpadnice poimenovane po svojih 
geografskih ciljih na skrajnem robu slovenskega državnega ali naro-
dnega prostora (Dunajska, Celovška, Tržaška, Dolenjska) ali pa na 
svojem izteku (Barjanska, Litijska, Zaloška, Šmartinska). Titovo ime 
bi bilo kot izjema v družbi imen ljubljanskih mestnih vpadnic 
preveč provokativno. 

Zamenjava hišnih tablic je vezana samo na Tomačevsko cesto 1, 
poslovno stavbo za zdravstvo.  

 
 
 
3. AMANDMA (k 2. členu Predloga Odloka) za primer, da ni sprejet 2. AMANDMA 

Drugi člen se v celoti črta. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Vsebinsko glej obrazložitev k drugemu amandmaju. Kar se tiče poimenovanja odseka Štajerske ceste od krožiš-
ča pred Žalami do Tomačevskega krožišča bo poimenovanje za Štajersko relevantno, ko bo zgrajen, pa tudi 
sicer bo to dejansko avtomatično dejanje. 

 
 

Miha Jazbinšek 
Svetnik Zelenih v MS MOL 
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