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 OSNUTEK 
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, 
ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27.  člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno prečiščeno besedilo) je Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana na __________ seji dne__________________ sprejel  
 

ODLOK 
O DOLOČITVI IN SPREMEMBI IMEN IN POTEKOV CEST IN ULIC NA 

OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

1. člen 

Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana: 
 
- spremeni  ime naslednje ceste: 
Del Tivolske ceste se preimenuje v Bleiweisovo cesto. 
Novo poimenovana Bleiweisova cesta poteka od križišča z Aškerčevo in Tržaško cesto proti 
severo-zahodu, severu in severovzhodu do križišča Celovške ceste in Gosposvetske ceste. 
 
- spremeni potek naslednje ceste: 
Preostali del Tivolske ceste spremeni potek ceste tako, da poteka od križišča Celovške ceste in 
Gosposvetske ceste do križišča s Slovensko in Dunajsko cesto. 
 

2. člen 

Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana: 
 
- spremeni ime naslednje ceste: 
Del Štajerske ceste na delu severne vpadnice od krožišča na severni obvoznici pri  
Tomačevem z Zasavsko in Dunajsko cesto se preimenuje v Titovo cesto. 
 
- na novo poimenuje naslednjo cesto: 
Del nove načrtovane severne vpadnice od krožišča pri Plečnikovih Žalah severno in 
severovzhodno do krožišča na severni obvoznici pri Tomačevem se poimenuje v Titovo cesto. 
 
- določi in spremeni potek naslednje ceste: 
Novo poimenovana Titova cesta poteka od krožišča pri Plečnikovih Žalah severno in 
severovzhodno po trasi novo načrtovane severne vpadnice proti in preko tomačevskega 
krožišča do križišča z Zasavsko in Dunajsko cesto. 
 
Štajerska cesta spremeni potek ceste tako, da poteka od križišča Zasavske in Dunajske ceste  
do občinske meje z Občino Trzin. 
 

3. člen 

Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana: 
 
- spremeni  ime naslednje ceste: 
Industrijska cesta, ki poteka od Šmartinske ceste proti jugu in Letališki cesti se preimenuje v 
Ambrožiča Novljana ulico. 



- spremeni potek ulice: 
Novo imenovana Ambrožiča Novljana ulica poteka tako, da se dosedanja Industrijska cesta, 
ki poteka od Šmartinske ceste proti jugu,  podaljša do križišča z Letališko cesto. 
 

4. člen 

Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana: 

- na novo imenujejo naslednja ulica: 
Ulica,  Zdravstvena pot. 
Novo imenovana Zdravstvena pot poteka tako, da se odcepi pred križiščem Zemljemerske in 
Kumanovske ulice proti severo zahodu mimo spomenika Toneta Tomšiča in Osnovne šole 
Poljane proti Fakulteti za zdravstvene delavce in se slepo konča pred objektom Poljanske 
ceste 24. 
 

5. člen 
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse 
nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot. 
Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje določa pristojni upravni organ republiške 
geodetske uprave skladno s predpisom pristojnega ministra v posebnem postopku. 

 
6. člen 

Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih 
sprememb, napisne ulične table, table spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk obstoječih 
stavb, fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno 
stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem 
območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih 
dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem. 

 
7. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
Številka: 
Ljubljana, dne 
         Župan 
        Mestne občine Ljubljana 
               Zoran JANKOVIĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž I T E V  
 

S tem odlokom Komisija za poimenovanje naselij in ulic Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana (v nadaljevanju: Komisija) predlaga Mestnemu svetu v obravnavo preimenovanje 
dela Tivolske ceste v Bleiweisovo cesto, preimenovanje dela Štajerske in novega dela  mestne 
cestne vpadnice v Titovo cesto, preimenovanje Industrijske ceste in določitev poteka 
Ambrožič Novljana ulice, določitev nove ulice- Zdravstvena pot. 
 

1. Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana: 
- spremeni  ime naslednje ceste: 
Del Tivolske ceste se preimenuje v Bleiweisovo cesto. 
Novo poimenovana Bleiweisova cesta poteka od križišča z Aškerčevo in Tržaško cesto proti 
severo-zahodu, severu in severovzhodu do križišča Celovške ceste in Gosposvetske ceste. 
- spremeni potek naslednje ceste: 
Preostali del Tivolske ceste spremeni potek ceste tako, da poteka od križišča Celovške ceste in 
Gosposvedske ceste do križišča s Slovensko in Dunajsko cesto. 
 
Poimenovanje po Janezu Bleiweisu pl. Trsteniškem, slovenski veterinar, publicist in politik, 
* 19. november 1808, Kranj, † 29. november 1881, Ljubljana. 
Poimenovanje po Bleiweisu je takratni mestni svet določeval v daljšem obdobju od 1892 
do 1896 leta, ker so svetniki menili, da je  tako imenovani slovenski »oče naroda« 
zaslužen za poimenovanje na primernem in vidnem delu mesta Ljubljane. Za 
poimenovanje so se mestni svetniki dne 6.4.1897 dokončno opredelili in določili cesto mimo 
Narodnega doma na sedanji Prešernovi cesti predvsem zato, ker je bil tudi on zaslužen za 
slovensko prebujo in postavitev Narodnega doma. Preimenovanje Bleiweisove ceste je 
nastalo v začetku leta 1949, tik pred 100 obletnico Prešernove smrti. Tako je ostalo do 
današnjih dni, ko se mestnemu svetu predlaga ponovno poimenovanje po zaslužnemu 
Slovencu in to na lokaciji v neposredni bližini prejšnje in tudi v bližini nove lokacije, 
preko Tivolske ceste na letnem telovadišču, kjer je načrtovan nov Narodni dom, 
zdajšnja lokacija doma je namenjena celovitemu projektu Narodne galerije. 
 
Posledice za proračun MOL: 
Po preimenovanju se spremenijo hišne številke:  Tivolska 4, 13, 25 in 30. 
Stroške spremembe hišnih tablic  in postavitev uličnih tabel krije MOL:4 hišne tablice in 2 
ulični tabli. 
 
 
 

2. Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana: 
- spremeni ime naslednje ceste: 
Del Štajerske ceste na delu severne vpadnice od tomačevskega rondoja do križišča z 
Zasavsko in Dunajsko cesto se preimenuje v Titovo cesto. 
- na novo poimenuje naslednjo cesto: 
Del nove načrtovane severne vpadnice od krožišča pri Plečnikovih Žalah severno in 
severovzhodno do tomačevskega krožišča se poimenuje v Titovo cesto. 
- spremeni potek naslednje ceste: 
Novo poimenovana Titova cesta poteka od krožišča pri Plečnikovih Žalah severno in 
severovzhodno po trasi novo načrtovane severne vpadnice proti in preko tomačevskega 
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krožišča do križišča z Zasavsko in Dunajsko cesto. 
Štajerska cesta spremeni potek ceste tako, da poteka od križišča Zasavske in Dunajske ceste  
do občinske meje z Občino Trzin. 
 
 
Poimenovanje po Josipu Brozu (ilegalno in partizansko ime Tito), jugoslovanski maršal in 
politik hrvaško-slovenskega rodu, * 7. maj 1892, Kumrovec, Avstro-Ogrska, † 4. maj 1980, 
Ljubljana, Jugoslavija. 
Preimenovanje Titove ceste je izvedla Skupščina mesta Ljubljane dne 8.10.1991 na 
skupni seji zborov (Zboru občin, Zboru združenega dela in Družbeno političnem zboru) 
in del ceste spremenila v Slovensko, del pa v Dunajsko cesto. Tako je ostalo do današnjih 
dni, ko se mestnemu svetu predlaga ponovno poimenovanje po pokojnemu predsedniku  
SFRJ. Predsednik Tito je bil vrhovni komandant partizanske vojske, ki je leta 1945 
osvobodila vse ozemlje današnje države Slovenije izpod fašistične okupacije. Slovenija je bila 
od osvoboditve 1945 leta naprej sestavni del SFRJ. V času, ko se je leta 1974 sprejemala nova 
ustava SFRJ je bila z večjo avtonomnostjo Republiki Sloveniji potrjena tudi pravica do 
samoodločbe o lastni državni samostojnosti in do lastnih oboroženih sil, ki so bile poleg JLA 
ustanovljene kot  teritorialna obramba, organizirane enote Teritorialne obrambe so se z 
drugimi policijskimi enotami razvile v  Slovensko vojsko, ki je premagala JLA leta 1991. 
Zgodovinske resnice so napisane v različnih zgodbah vendar pa se zgodovinskega imena 
in poimenovanja po taki osebnosti ne bi smeli izogibati. Komisija ugotavlja, da so javno 
mnenjske ankete dovolj zgovorne za ponovno uporabo in poimenovanje, na podlagi 
izvedene ankete, Ninamedia na dan 19. in 20. marec 2009, se skoraj 59 % vprašanih strinja s 
poimenovanjem in zato komisija predlaga mestnemu svetu  akt v sprejem. 
 
Posledice za proračun MOL:  
Po preimenovanju se spremeni hišna številka:  Tomačevska cesta 1. 
Stroške spremembe hišnih tablic  in postavitev uličnih tabel krije MOL:1 hišna tablica in 4 
ulične table. 
 
 
 

3. Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana: 
 
- spremeni  ime naslednje ceste: 
Industrijska cesta, ki poteka od Šmartinske ceste proti jugu in Letališki cesti se preimenuje v 
Ambrožiča Novljana ulico. 
- spremeni potek ulice: 
Novo imenovana Ambrožiča Novljana ulica poteka tako, da se dosedanja Industrijska cesta, 
ki poteka od Šmartinske ceste proti jugu,  podaljša do križišča z Letališko cesto. 
 
 
Poimenovanje je povzeto po Ladislavu Ambrožiču-Novljanu 
Ladislav Ambrožič ( bolje znan kot Lado Ambrožič-Novljan), slovenski partizan in general, 
* 10. marec 1908, Čatež ob Savi, † 16. junij 2004, Golo pri Ljubljani. 
 
Generalmajor JLA v rezervi Ambrožič je bil pred drugo svetovno vojno učitelj. 1941 leta 
se je pridružil NOG, ko je postal tudi član KPJ. Hitro je napredoval, postal je poveljnik 
Gubčeve brigade, 3. operativne cone, 9. korpusa NOVJ in načelnik generalštaba NOV in 
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POS. Kot komandant XIV. divizije je imel največ zaslug za osvoboditev severnih predelov 
Slovenije izpod okupacijskih sil (pohod XIV. Divizije na Štajersko). 
Po vojni je končal višjo vojno akademijo JLA in opravljal različne odgovorne dolžnosti v 
vojnem letalstvu. Leta 1953 je bil premeščen v rezervno sestavo, nakar se je zaposlil v 
gospodarstvu. 1983 leta je postal častni občan Nove Gorice. Ob njegovi devetdesetletnici 
leta 1998 ga je predsednik Kučan odlikoval z zlatim znakom svobode za »zgledno in 
dejavno svobodoljubnost in slovenstvo«. 
 
Posledice za proračun MOL:  
Po preimenovanju se spremeni hišna številka: Industrijska cesta 2, Letališka cesta 3a, b,c in d. 
Stroške spremembe hišnih tablic  in postavitev uličnih tabel krije MOL:5 hišnih tabel in 4 
ulične table. 
 
 

4. Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana: 

- na novo imenujejo naslednja ulica: 
Ulica,  Zdravstvena pot. 
Novo imenovana Zdravstvena pot poteka tako, da se odcepi pred križiščem Zemljemerske in 
Kumanovske ulice proti severo zahodu mimo spomenika Toneta Tomšiča, Osnovne šole 
Poljane, proti Visoki šoli za zdravstvo oz. Zdravstveni fakulteti in se slepo konča pred 
objektom Poljanske ceste 24. 
 
Pobudnik Univerza v Ljubljani Visoka šola za zdravstvo oz. Zdravstvena fakulteta je dala 
pobudo za ureditev primernejšega naslova zaradi dostopnosti do svojega objekta. Sedanji 
naslov šole na Poljanski cesti 26 a je neustrezen, saj je od glavne Poljanske ceste oddaljen cca 
8o m, kar je že neprimerna oddaljenost, prav tako pa se stavba nahaja skoraj na sredini poti do 
Zemljemerske ulice. Prav tako je Visoka šola za zdravstvo doživela preobrazbo in postaja 
Zdravstvena fakulteta v okviru Univerze v Ljubljani in izobražuje kadre osmih različnih 
zdravstvenih profilov. V povprečju študira na šoli med 150 in 1800 študentov. Šola sodeluje s 
številnimi zunanjimi strokovnjaki in gostujočimi učitelji. Na isti ulici so dostopni tudi drugi 
javni šolski zavodi, ki imajo prav enake probleme dostopnosti in orientacije šolskega zavoda 
v prostoru na tem delu mesta. V ulici Zdravstvena pot je pet do šest objektov, ki bodo po 
uveljavitvi odloka preštevilčeni. 
 
Posledice za proračun MOL:  
Po preimenovanju se spremeni hišna številka: Poljanska cesta 24, 26a, 26b, 28a in 
Zemljemerska ulica 5. 
Stroške spremembe hišnih tablic  in postavitev uličnih tabel krije MOL:5 hišnih tabel in 2 
ulične table. 
 
 
V skladu z določili Pravilnika bo moral lastnik stavbe novo tablico s hišno številko pritrditi na 
stavbo v osmih dneh po prejemu tablice in sklepa (odločbe) o spremembi imena ulice in hišne 
številke, ki mu ga bo na podlagi tega odloka posredovala Geodetska uprava Ljubljana, staro 
tablico na stavbi pa bo moral označiti na tak način, da bo iz označitve razvidno, da je 
neveljavna in jo odstraniti najkasneje v roku enega leta.  
 
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih 
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sprememb, napisne ulične table, polnoletne osebe, ki imajo na območju, na katerega se 
spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in 
javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov 
zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem. 
 
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) Mestna občina Ljubljana zagotovi izvedbo s 
tem odlokom predlaganih poimenovanj in sprememb po izračunu stroškov: 
 
-    hišnih tablic uličnih tabel 
 skupaj: 12 tablic  13 uličnih tabele 

1 tablica =    15 EUR (izdelava) 

1 ulična tabla =    245 EUR (izdelava, drog, montaža) 

10 tablic = 170 EUR  

9 ulične table =3185 EUR  

skupaj: 3355 EUR 
 
 
Skladno s poslovnikom mestnega sveta in materialnim predpisom bodo Mnenje Republiške 
geodetske uprave, Mnenje Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen,Vlade Republike 
Slovenije in mnenja pristojnih četrtnih skupnosti pridobljena naknadno. 
 
 
Komisija je na svoji 9. seji dne 23.3.2009 obravnavala, pripravila predloge za poimenovanja 
in sprejela osnutek odloka za obravnavo na 27. seji mestnega sveta.  
 
Predlog za uvrstitev osnutka akta na dnevni red   27. seje mestnega sveta. 
 
 
PRIPRAVILA: 

PREDSEDNIK KOMISIJE 
Marjan BELEC                                                                                                Peter BOŽIČ 
 
Jan SKOBERNE 
 
 
 
 
 
Grafične priloge: 

- potek ulic na DTN 
- potek ulic na DOF 
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