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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 IMEN IN POTEKOV ULIC NA OBMOČJU MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

1. člen 

Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana: 

 
- na novo imenujejo naslednje ulice: 

1.  Ameriška ulica – ulica se v križišču Šmartinske ceste s Kodrovo ulico odcepi proti 
jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča Argentinske ulice. 

 

2.  Francoska ulica – ulica je proti vzhodu prva naslednja ulica vzporedna z novo 
poimenovano Ameriško ulico in poteka od gradbene meje na severni strani Dvorane-A proti 
jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča novo poimenovane 
Španske ulice. 

 

3.  Italijanska ulica – ulica se začne v krožišču Argentinske ulice in se nadaljuje v isti 
smeri kot novo poimenovana Ameriška ulica do krožišča novo poimenovane Španske ulice. 

 

4.  Hrvaška ulica – ulica poteka na vzhodnem robu novo poimenovanega trga Aleje mladih 
ob objektu City parka od gradbene meje na severni strani in poteka pravokotno na 
Šmartinsko cesto do krožišča novo poimenovane Španske ulice. 

 

5.  Moskovska ulica – ulica se v križišču Šmartinske ceste z Ulico Gradnikove brigade 
odcepi proti jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča novo 
poimenovane Španske ulice. 

 

6.  Španska ulica – ulica se v južnem krožišču na Bratislavski ulici odcepi proti jugozahodu 
in poteka vzporedno z Letališko cesto in Argentinsko ulico do križišča z Industrijsko cesto. 

 

- na novo imenujeta trga: 

1.  Latinski trg – trg  je osrednji odprti prostor pravokotne oblike z večjo stranico v smeri 



nadaljevanja novo poimenovane Italijanske ulice med objekti Zare, Argentinske restavracije 
in Emporiuma. 

2. Aleja mladih – trg je osrednji odprti prostor med Dvorano A in City parkom, pravokotne 
oblike s krajšima stranicama med novo poimenovano Francosko in Hrvaško ulico in z daljšo 
stranico vzporeden z Argentinsko ulico. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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 poimenovanje 
osmih ulic in dveh trgov na območju Trgovskega centra BTC. 
 
Izhodišča za poimenovanja ulic in trgov v prostoru dela naselja Ljubljana, trgovsko 
nakupovalnega središča- BTC City Ljubljana. 
 
Sedaj imajo vsi pravni subjekti, ki sicer poslujejo v posamičnih stavbah znotraj celotnega 
območja BTC City Ljubljana skupni naslov poslovanja na naslovu upravljavca in lastnika, to 
je na Šmartinski cesti 152, Ljubljana (več kot 450 trgovin, cca 8000 parkirnih mest, vse na 
230 ha površin). 
 
Zaradi notranje organizacije in orientacije udeležencev, tako domačih kot partnerjev in 
obiskovalcev, pa so poimenovani posamezni objekti po številkah, črkah ali po imenih 
blagovnih znamk (Emporium, Millenium, Atlantis, Dvorana- A ipd.), za ta namen se tiska 
posebne načrte, ki so dosegljivi na informacijskih točkah. 
 
Upravljavci in lastniki sistema BTC City Ljubljana so dali pobudo za posamezna 
poimenovanja, ki so predmet tega osnutka akta, predlagajo postopoma poimenovanje 
posameznih ulic in trgov po konceptu, ki sledi moderni urbani zasnovi in vsebini območja 
BTC City Ljubljana, ob upoštevanju razvojnih projektov Partnerstva Šmartinka, novo nastale 
prostorske vrednote, ko naj bi Šmartinska cesta postala prvi bulevar v Ljubljani, ki bo 
povezoval center mesta s centrom BTC City Ljubljana. 
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic podpira takšen pristop in zato predlaga mestnemu 
svetu, da se 

v naselju Ljubljana: 

a./ - na novo imenujejo naslednje ulice: 

1. Ameriška ulica – ulica se v križišču Šmartinske ceste s Kodrovo ulico odcepi proti 
jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča Argentinske ulice. 
 
AMERIŠKA ULICA – je nova širša povezovalna prometna komunikacija, ki povezuje 
Šmartinsko ulico z Argentinsko. Teče poleg poslovnega nebotičnika BTC, nove Kristalne 
palače na eni strani in Dvorane A na drugi strani. Predlagatelj imen meni, da naj bi bila 
Ameriška ulica tudi zato, ker ima ta nebotičnike, kot znanilce novega poslovnega distrikta 
na eni strani in Dvorane A kot prvega trgovskega centra na območju Slovenije. Mesta v 
Ameriki si predstavljamo kot državo nebotičnikov in razvitih trgovsko-poslovnih središč 
v velikih mestih. 

2. Francoska ulica – ulica je proti vzhodu prva naslednja ulica vzporedna z novo 
poimenovano Ameriško ulico in poteka od gradbene meje na severni strani Dvorane-A 
proti jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča novo 
poimenovane Španske ulice. 

 
FRANCOSKA ULICA – teče ob Mercuriusu, Dvorani A, Aleji mladih do Španske ulice. 
Francoska zato, ker je ena izmed držav, od koder prihaja ogromno modne ponudbe, na tej 
ulici je tudi ponudba francoski avtomobilov Citroen. 



3. Italijanska ulica – ulica se začne v krožišču Argentinske ulice in se nadaljuje v isti 
smeri kot novo poimenovana Ameriška ulica do krožišča novo poimenovane Španske 
ulice. 
ITALIJANSKA ULICA – poteka v nadaljevanju Ameriške ulice in povezuje 
Argentinsko in Špansko ulico z Latinskim trgom. Ob tej ulici je javni program restavracij, 
picerij, kavarn in tržnice, kar spominja na mediteranski izraz ponudbe prostora. 

 

4. Hrvaška ulica – ulica poteka na vzhodnem robu novo poimenovanega trga Aleje 
mladih ob objektu City parka od gradbene meje na severni strani in poteka pravokotno na 
Šmartinsko cesto do krožišča novo poimenovane Španske ulice. 
HRVAŠKA ULICA – ob zahodni strani City Parka  in Merkurja do predvidene Španske 
ulice. Hrvaška kot sosednja država in po obisku tujih potrošnikov na prvem mestu. 

 

5. Moskovska ulica – ulica se v križišču Šmartinske ceste z Ulico Gradnikove brigade 
odcepi proti jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča novo 
poimenovane Španske ulice. 
MOSKOVSKA ULICA – predstavlja močno vhodno povezavo iz Šmartinskega 
bulevarja do Španske ulice ob Atlantisu. Moskovska je asociacija na močno, silno mesto, 
kar ta ulica s svojim trgovskim in zabavno-kulturnem programom tudi predstavlja. 
Poudariti je treba, da sta Moskovska in Ameriška ulica predstavnici dveh svetovnih 
velesil in kot taki predstavljata dve močni vpadnici iz Šmartinskega bulevarja. 

 
Poimenovanje je povzeto po glavnem mestu Ruske republike Moskvi in v duhu 
medsebojnega sodelovanja med glavnima mestoma. 
Móskva (rusko Москва́ (Moskvá)) je glavno mesto in največje mesto v Rusiji. 
Razprostira se na 880 km² ob reki Moskvi. Prebivalstvo naglo narašča, ocena za leto 2004 
je 11,2 milijona prebivalcev.  Mesto leži v zveznem okrožju Osrednja Rusija (ki sicer 
geografsko leži na skrajnem zahodu države). Moskva je bila tudi glavno mesto Sovjetske 
zveze in Moskovitske države, predimperialne Rusije. 

 
6. Španska ulica – ulica se v južnem krožišču na Bratislavski ulici odcepi proti 
jugozahodu in poteka vzporedno z Letališko cesto in Argentinsko ulico do križišča z 
Industrijsko cesto. 
ŠPANSKA ULICA – povezuje Bratislavsko cesto z Italijansko ulico in Latinskim trgom. 
Španska zato, ker je tem prostoru velika ponudba španskih izdelkov in ulica ob Atlantisu 
naj spominja na temperament razvedrilne in zabavne ponudbe v tem delu BTCja. 
 

b./ - na novo imenujeta trga: 

1. Latinski trg – trg  je osrednji odprti prostor pravokotne oblike z večjo stranico v smeri 
nadaljevanja novo poimenovane Italijanske ulice med objekti Zare, Argentinske 
restavracije in Emporiuma. 

 
LATINSKI TRG – se je razvil generično v prostoru med Emporiumom, Argentinsko 
restavracijo, Zaro, Domodromom in Playo. Trg zato, ker ima prostor močno javno 
gostinsko ponudbo na terasah, za katere je značilno druženje na odprtih javnih površinah, 
kar je značilno za trge poimenovanega prostora. Latinski tudi zato, ker je podprt z 
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blagovnimi znamkami in dogajanji latinskega izvora (Španija, Portugalska, Argentina, 
Italija). 

2. Aleja mladih – trg je osrednji odprti prostor med Dvorano A in City parkom, 
pravokotne oblike s krajšima stranicama med novo poimenovano Francosko in Hrvaško 
ulico in z daljšo stranico vzporeden z Argentinsko ulico. 

 
ALEJA MLADIH – je prva urbana poteza v BTC Cityju Ljubljana z javnim rekreativno-
zabavnim programom. Povezuje in tvori javen odprt human prostor meda dvorano A in 
City parkom. Vsa ponudba tega prostora se določa s tem imenom že dobrih 10 let. In kot 
tako se je dobro prijelo v širši javnosti. 

 
 
 
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 
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: 
 
 
-  6 ULIC  12 uličnih tabel 
-  2 TRGA     2 ulični tabli 
 skupaj:  tablic in  14 uličnih tabel 

hišna tablica 
 

=       15 EUR (izdelava) 

14 uličnih tabl =     245 EUR (izdelava, drog, montaža) 

11 tablic =           165EUR  

  ulične table 3430 EUR  

             skupaj: 3595  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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