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 P R E D L O G      2008 

 
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  

A)     - na novo imenujejo naslednje ulice: 

1. Jelinčičeva ulica – ulica se pribl. 90 m vzhodno od križišča s Pokopališko ulico odcepi 
desno od Šmartinske ceste in poteka proti jugu in zahodu do Pokopališke ulice; 

2. Lajovčeva ulica – ulica se pribl. 200 m vzhodno od Šmartinske ceste odcepi levo od 
Sneberske ceste in poteka proti severu in vzhodu do ulice Trbeže; 

3. Lavrinova ulica – ulica se pribl. 70 m zahodno od ulice Trbeže odcepi levo od s tem 
odlokom novopoimenovane Lajovčeve ulice in poteka proti severu, kjer se slepo konča; 

4. Leskovičeva ulica – ulica se pribl. 150 m vzhodno od Šmartinske ceste odcepi levo od 
Sneberske ceste in poteka proti severu, kjer se slepo konča; 

5. Lipovškova ulica – ulica se pribl. 250 m vzhodno od Šmartinske ceste odcepi levo od 
Sneberske ceste in poteka proti severu do s tem odlokom novopoimenovane Lajovčeve ulice; 

6. Pučnikova ulica – ulica se pribl. 170 m vzhodno od križišča s Pokopališko ulico odcepi 
desno od Šmartinske ceste in poteka proti jugu do Kavčičeve ulice; 

7. Savinova ulica – ulica se za križiščem z Litijsko cesto odcepi desno od Fužinske ceste in 
poteka proti vzhodu do stavbe Litijska cesta 161 a, kjer se slepo konča; 

8. Šivičeva ulica – ulica se med stavbama Ižanka cesta 28 in 30 odcepi desno od Ižanske 
ceste in poteka proti jugozahodu do stavbe Ižanska cesta 32, kjer se slepo konča; 

9. Tomišeljska ulica – ulica pribl. 120 m južno poteka vzporedno z Rebekovim štradonom 
od vzhoda proti zahodu do kanala Farjevec, kjer se slepo konča; 

10. Torkarjeva ulica – ulica se pribl. 80 m južno od križišča s Šmartinsko cesto odcepi desno 
od Pokopališke ulice in poteka proti vzhodu do vzhodne meje zazidalnega območja nove 
stanovanjske soseske MS 1/2-1, kjer se slepo konča; 
 
 



11. Ulica za travniki – ulica se pri stavbi Sneberska cesta 127 odcepi levo od Sneberske ceste 
in poteka proti severovzhodu do Ceste v Prod; 

12. Žebretova ulica – ulica se pribl. 60 m južno od Anžurjeve ulice odcepi od Ceste 30. 
avgusta in poteka proti vzhodu do Grajzerjeve ulice. 

B)     - se spremenijo poteki naslednjim ulicam: 

1. Cesta v Kleče – potek ulice-ceste se spremeni tako, da se severozahodno od stavbe 
Celovška cesta 268 odcepi od Celovške ceste in poteka proti severovzhodu do Ceste 
Ljubljanske brigade; 

2. Cesta v Prod – potek ulice-ceste se spremeni tako, da se južno od priključka na vzhodno 
AC odcepi od Zadobrovške ceste in poteka proti vzhodu do Centralne čistilne naprave v 
Zalogu, kjer se slepo konča; 

3. Rožičeva ulica – potek ulice se spremeni tako, da se pribl. 50 m vzhodno od stavbe 
Kavčičeva ulica 15-17 odcepi levo od Kavčičeve ulice in poteka proti severovzhodu in v 
nadaljevanju proti vzhodu po dosedanjem poteku do Kajuhove ulice; 

4. Zvezna ulica – potek ulice se spremeni tako, da se odcepi desno od Šmartinske ceste v 
križišču s Flajšmanovo in Šmartinsko cesto in poteka proti jugovzhodu po dosedanjem poteku 
do železniške proge Ljubljana-Zidani Most, kjer se slepo konča. 

 
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, 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. 

 
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 
 

Postopkovno; 

Osnutek odloka je obravnaval mestni svet na svoji 19. seji dne 7. julija 2008 in ga sprejel z 
dvema pripombama iz razprave. 

Komisija je ponovno obravnavala akt na svoji 7. seji dne 24. septembra 2008 in sprejela 
besedilo odloka v nespremenjeni obliki ter ga skladno s svojimi pristojnostmi daje mestnemu 
svetu v obravnavo  na redno sejo, ki je načrtovana v mesecu oktobru tega leta. 

Komisija je upoštevala sprejeto pripombo svetnika Franca Slaka, da je razpon pri izračunu 
stroškov izdelave in postavitve uličnih tabel prevelik, da mora biti cena jasno določena, zato 
je komisija pridobila s strani pristojne strokovne službe mestne uprave nov izračun, ki je 
prikazan na koncu  obrazložitve. 

Druga svetnikova pripomba, ki se nanaša na potrebno kritje direktnih stroškov, nastalih zaradi 
sprememb naslovov pravnih oseb in fizičnih oseb, je dana komisiji v premislek, da oceni ali je 
spreminjanje ulic v takih slučajih res smiselno in potrebno? 
 
Prav tako se pripomba svetnika  in podpredsednika komisije Janeza Moškriča nanaša na 
pravočasnost poimenovanja novih ulic tako, da se jih poimenuje sočasno z nastajanjem novih 
prostorskih aktov. 
 
 
Komisija meni, da je potrebno nadaljevati z  izvedbo uličnega sistema v naselju Ljubljana, saj 
po opravljenem predhodnem posvetovanju o primernosti predlaganih imen in potekov ulic, 
udeležene osebe niso nasprotovale takemu pristopu, čeprav so posamezniki nasprotovali, ker 
je odlok nastajal več let, v tem času so si uredili dokumente, sedaj pa jih bodo morali zopet 
spreminjati. 
 
 
Vsebinsko; 
 
S tem odlokom Komisija za poimenovanje naselij in ulic Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana (v nadaljevanju: Komisija) predlaga Mestnemu svetu v obravnavo poimenovanje 
ulic na dveh lokacijah, v Zeleni jami in Sneberjah, kjer se pripravlja oziroma je v izgradnji 
večje število stanovanjskih in poslovnih objektov, v odloku pa so zaradi urejanja predlagane 
tudi tiste ulice, ki so zaradi spremenjenih pogojev v prostoru, drugače ali bolj gosto pozidane, 
spremenile svoj prvotni potek ali pa so njihovi deli predlagani za poimenovanje kot nove 
ulice. 

V naselju Ljubljana: 
A)        - se na novo poimenujejo naslednje ulice: 

1. Jelinčičeva ulica 
2. Lajovčeva ulica 
3. Lavrinova ulica 
4. Leskovičeva ulica 
5. Lipovškova ulica 
6. Pučnikova ulica 
7. Savinova ulica 



8. Šivičeva ulica 
9. Tomišeljska ulica 

10. Torkarjeva ulica 
11. Ulica za travniki 
12. Žebretova ulica 

 

Komisija prejšnjega mandata je na svoji 5. seji dne 19.05.2006 obravnavala in pripravila 
predloge za poimenovanje ulic na dveh lokacijah, v območju urejanja MS 1/2-1 in MP 1/1 - 
Zelena jama in v območju urejanja MS 3/3-2- Sneberje, ki jih je prevzela komisija tega 
mandata. 
Za prvo območje v Zeleni jami je Mestni svet MOL odlok o zazidalnem načrtu sprejel na 6. 
izredni seji dne 30.09.2002 (Uradni list RS, št. 99/02), za drugo v Sneberjih pa na 40. seji dne 
15.07.2002 (Uradni list RS, št 77/02). 

Območje urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama je namenjeno gradnji stanovanjsko 
poslovne mestne četrti. Razdeljeno je na 13. funkcionalnih enot od F1 – F13. Namenjene so 
gradnji 30 stanovanjskih in stanovanjsko poslovnih stavb, 1 večnamenske dvorane in doma 
starejših občanov. Obravnavano območje je prometno omejeno s Šmartinsko cesto na severu, 
območjem Vzajemne ulice na vzhodu, Zvezno ulico na zahodu in Kavčičevo ulico na jugu. 
Znotraj območja pa poteka od juga proti severu, Pokopališka ulica in od zahoda proti vzhodu, 
v južnem delu območja, Rožičeva ulica. Zazidalni načrt predvideva 7 internih povezovalnih 
ulic. Komisija je s proučitvijo zazidalnega načrta izbrala najustreznejše območje posamezne 
ulice in z upoštevanjem zasnove prometne ureditve ugotovila, da bo za ustrezno oštevilčenje 
stavb znotraj območja urejanja, potrebno poimenovati še tri ulice. 
 
Komisija je obravnavala tudi pripombe in predloge, ki so bili podani na seji mestnega sveta v 
prejšnjem mandatu in sestavu ob obravnavi prvega osnutka tega akta glede Pučnikove, 
Torkarjeve in Jelinčičeve ulice v poimenovanje Ulica Jožeta Pučnika, Igorja Torkarja in 
Zorka Jelinčiča. 
Komisija je potrdila načelo, da je ime ulice zaradi praktične uporabnosti in imenovanja po 
lastnem imenu. Implementirala je priporočila, ki so bila oblikovana že v vladnem predlogu 
»Zakona o določanju območij, imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb«, kjer se je 
priporočalo označbo na zadnjem mestu imena. 
Komisija se je odločila, da Mestnemu svetu MOL na tem območju predlaga v obravnavo 
imena treh »velikih« Slovencev, ki so tvorno, vsak na svoj način, v svojem času in okolju 
prispevali k osamosvojitvi Slovenije, Zorka Jelinčiča, kot »Tigrovca« v boju za osvoboditev 
Primorske izpod fašizma, Igorja Torkarja, v zvezi s političnimi sodnimi procesi -
»dachauskimi procesi« in Jožeta Pučnika, kot odločnega pobudnika za samostojno Slovenijo.  
 
Ad 1. Jelinčičeva ulica 

Jelinčič (Jožef) Zorko, 05.03.1900 v Logu pod Mangartom – 13.07.1965 v Trstu, 
publicist, primorski narodni buditelj, rodoljub, tigrovec, gornik. Zorko Jelinčič je bil eden 
izmed ustanoviteljev in voditeljev narodnorevolucionarne organizacije TIGR leta 1927. 
Italijanske oblasti so ga zaradi tega delovanja leta 1929 za dve leti policijsko nadzorovale. 
Leta 1930 je bi aretiran, decembra 1931 pa je bil na procesu pred Posebnim sodiščem v Rimu 
obsojen na 20 let zapora; leta 1933 so mu kazen znižali na 9 let. Iz zapora je bil izpuščen 
marca leta 1939. Naslednje leto so ga fašistične oblasti kot »nevarno osebo« poslale v 
internacijsko taborišče na jugu Italije, kjer je bil do kapitulacije Italije. Prebil se je do Barija, 
kjer je vstopil v NOV Jugoslavije, vendar se je zaradi slabega zdravstvenega stanja vrnil v 
domovino šele marca 1945. V Trstu je postal načelnik Kulturno prosvetne komisije v okviru 
PNOO in deloval na kulturno-prosvetnem področju. Tovrstno delo je nadaljeval tudi v času 



obstoja STO. Intenzivno se je ukvarjal z domoznansko problematiko, objavil je okoli 200 
člankov. Leta 1958 se je posvetil raziskovalnemu delu v Odseku za zgodovino in etnologijo 
Narodne študijske knjižnice v Trstu. 

 

Ad 6. Pučnikova ulica 
Pučnik Jože, 09.03.1932 v Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici – 11.01.2003 v 

Dahlenburgu (Nemčija), sociolog in politik. Leta 1958 je diplomiral iz filozofije in svetovne 
književnosti na ljubljanski Filozofski fakulteti. Zaradi kritičnih razprav v »Reviji 57« je bil 
obtožen sovražne propagande in obsojen na 9 let zapora. Po petih letih je bil pogojno 
izpuščen, zatem pa zaradi člankov v »Pespektivah« leta 1964 ponovno zaprt. Po prestanem 
zaporu je leta 1966 odšel v Nemčijo, kjer je leta 1971 v Hamburgu ponovno doktoriral iz 
filozofije in sociologije. Do leta 1989 je bil na univerzi v Luneburgu zaposlen kot višji 
akademski svetnik. 
Jože Pučnik je eden izmed ustanoviteljev leta 1989 ustanovljene Socialdemokratske stranke 
Slovenije in do leta 1993 njen prvi predsednik. Od jeseni leta 1989 do 1991 je bil predsednik 
Demosa (Demokratična opozicija Slovenije) in leta 1990 njegov kandidat na volitvah za 
predsednika republike. Leta 1992 je bil podpredsednik vlade RS, na volitvah decembra leta 
1992 pa izvoljen za poslanca Državnega zbora RS. 
Poleg številnih strokovnih člankov v Nemčiji in pretežno političnih v Sloveniji (prispevek v 
57. številki Nove revije) je objavil knjigi »Članki in spomini 1957-1985« (1986) ter »Kultura, 
družba in tehnologija« (1988). 
Človeška veličina Jožeta Pučnika je ravno v izkušnji trpljenja – v zaporu je preživel del svojih 
najlepših let – v njegovi nezlomljivi volji, v njegovem živem upanju, da se bodo razmere 
uravnovesile. V njem ni bilo čutiti zagrenjenosti spričo krivic in tudi ne želje po maščevanju. 
Večkrat je bil inkriminiran, da bi drugi obmolknili. Ostal je premočrten, načelen in od svojih 
stališč ni odstopal. Je pa na koncu svojega življenja vseeno priznal marsikatero razočaranje, 
posebno zaradi počasnosti uveljavljanja vloge civilne družbe. 
Marsikdo, ne glede na politično prepričanje, je lahko Pučnikov dolžnik. Zavzemal se je za 
temeljne človeške vrednote, za neodvisno in suvereno Slovenijo, za slovenski narod, za 
evropsko Slovenijo in Slovenijo v EU. Ves čas si je prizadeval za nekaj, kar je od 
osamosvojitve naprej Slovencem nekaj samoumevnega. V njegovih zahtevah po suverenosti 
in neodvisnosti ni bilo nič revanšističnega ali nacionalističnega. 

 

Ad 10. Torkarjeva ulica  
Torkar Igor   (Fakin Boris), 13.10.1913 v Kostanjevici na Krasu – 03.01.2004 v 

Ljubljani, profesor, pesnik, pisatelj in dramatik. Zaradi sodelovanja v OF je bil decembra 
1943 zaprt in nato interniran v koncentracijsko taborišče Dachau. V letih 1945-48 je bil 
zaposlen na Ministrstvu za industrijo, nato je bil aretiran in leta 1949 na »Dachauskem 
procesu« obsojen na 8 let strogega zapora. Leta 1952 je bil pogojno izpuščen, od leta 1954 je 
bil zaposlen na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, najprej kot docent, nato do leta 
1976 kot profesor za tehnologijo barv. Prejel je zlati častni znak svobode Republike 
Slovenije. 
Pesmi je pisal predvsem pred vojno (satirični soneti Blazni Kronos), po vojni pa predvsem 
dramatiko. V poeziji (satirične pesnitve, aforizmi, epigrami) je značilen izostren satirično-
parodičen in ironično-kritični odnos do realnosti in aktualnih kulturnih ter političnih 
dogodkov. 

Stanovanjsko območje z oznako MS 3/3-2 Sneberje je najbolj severno ležeči zazidalni otok na 
območju Most. Območje leži v naravnem okolju, proti vzhodu se razprostirajo nezazidljive 
kmetijske in zelene površine, na drugi strani pa meji na dokaj heterogeno obstoječo pozidavo 



v širšem prostoru (novejše stanovanjske stavbe v starejši na cesto pravokotni tipično vaški 
pozidavi z gospodarskimi poslopji). Območje obsega površine med Šmartinsko cesto, 
Snebersko cesto in ulico Trbeže. Namenjeno je gradnji 24 prostostoječih družinskih 
stanovanjskih hiš, 29 družinskih stanovanjskih hiš v nizu, 9 večstanovanjskih blokov in enega 
večstanovanjskega objekta z javnim programom. Komisija je s proučitvijo zasnove prometne 
ureditve ugotovila, da je za ustrezno oštevilčenje stavb znotraj območja urejanja, potrebno 
poimenovati štiri ulice. 
Komisija se je odločila, da Mestnemu svetu MOL predlaga poimenovanje ulic z imeni 
pomembnih slovenskih glasbenikov, po katerih ulice v Ljubljani še niso poimenovane. Iz 
širšega izbora 7 glasbenikov so bili izbrani štirje (Anton Lajovic, Anton Lavrin, Bogo 
Leskovic, Marijan Lipovšek), po katerkih so predlagana poimenovanja ulic v območju 
urejanja MS 3/3 -2 Sneberje, druga tri imena (Risto Savin, Pavel Šivic, Demetrij Žebre) pa so 
predlagana za poimenovanja ulic na drugih s tem odlokom predlaganih lokacijah. 
 

Ad 2. Lajovičeva ulica 
Lajovic Anton, 19.12.1878 v Vačah – 28.08.1960 v Ljubljani, skladatelj. Anton 

Lajovic je posebno pozornost namenjal slovenizaciji ljubljanske, do konca 1.sv.vojne nemško 
usmerjene Filharmonične družbe. Še posebej pa si je prizadeval, da bi se slovenska glasba 
dvignila na evropsko raven, ne da bi se hrati odpovedala prvinam svojega nacionalnega 
pomena. Lajovic je skupaj z Gregorjem Gojmirom Krekom postavil temelje glasbeni kritiki. 
Strokovno odlično podkovan je objektivno vrednotil skladbe in izvajalce. S svojimi kritikami 
je uspešno zatiral provincializem in iskal evropske vzore, ki jih je tudi skladateljsko nenehno 
uresničeval. Kot skladatelj je z umetniško in s stilno sodobnejšo naravnanostjo odločilno 
pripomogel k izoblikovanju sloga, ki ima veliko impresionističnih primesi in čustvenosti, 
značilne za slovensko ljudsko glasbo. 

 

Ad 3. Lavrinova ulica 
Lavrin Anton, 05.01.1908 v Vinjem Vrhu Pri Semiču – 23.09.1965 v Novem mestu, 

skladatelj. Lavrinova ekspresivna glasbena govorica se giblje med tonalnim politonalnim in 
atonalnim stilom. Poleg značilnih zborovskih skladb in samospevov je komponiral tudi 
orkestralno glasbo »Uvertura« 1936, »Simfonija« 1954, »Kovači na Baščaršiji« 1962, več 
komornih in solističnih del predvsem preludijev ter vokalno instrumentalno kantato »Od 
Rošlina in Verjanka« 1948. 

 
 

Ad 4. Leskovičeva ulica 
Leskovic Bogo, 29.11.1909 na Dunaju – 29.10.1995 v Ljubljani, dirigent in skladatelj. 

Bogo Leskovic je kot dirigent predstavil občinstvu predvsem klasična in romantična dela, 
veliko pozornost pa je namenjal slovenskim avtorjem. Prejel je vrsto velikih nagrad, kar mu je 
utrlo pot, da je gostoval pri najpomembnejših evropskih orkestrih. Za življensko delo je leta 
1972 prejel Prešernovo nagrado. 
V ospredju njegovega skladateljskega opusa je simfonija v enem stavku »Domovina«, v kateri 
je zamisel uporabiti motiviko jsl. ljudskih pesmi kot izraz občutja domovinske pripadnosti in 
kot gradivo za veliko simfonično delo, izpeljal v razkošnem poznoromantičnem orkestrskem 
zvoku. Po zapiskih in pismih M.P. Musorgskega je napisal zaključek k njegovi operi 
Hovanščina, ki je bila uspešno uprizorjena v več evropskih mestih. Mednarodni uspeh je v 
Leskovčevi priredbi za simfonični orkester doživelo tudi »Sedem balkanskih plesov« 
M.Tajčevića. 
 



Ad 5. Lipovškova ulica 
Lipovšek Marijan, 26.01.1910 v Ljubljani – 25.12.1995 v Ljubljani, skladatelj in 

pianist. Lipovškovo skladateljsko delo se giblje med neoklasicističnimi ideali in novodobnim 
»romantičnim«, izrazito muzikalnim, liričnim ekspresionizmom. Njegova glasbena govorica 
je svojevrsten spoj izraznega sloga v novi tonalnosti, nekaterih atonalnih posegov in 
folklornega gradiva, simfonija, suite za godala, violinske sonate, balada za violončelo in 
klavir, klavirska sonata, toccata za orkester, 2 rapsodiji za violino in orkester oz. klavir, štiri 
sporočila za godalni kvartet, kantata »Orglar« (Prešernovo besedilo), simfonična pesnitev 
»Domovina« in 30 klavirskih variacij na ljudske motive ter večje število samospevov in 
zborovskih skladb. Napisal je tudi glasbo za dva slovenska celovečerna filma, »Trst« režiserja 
Franca Štiglica (1950) in »Dobri stari pianino« Franceta Kosmača (1959). Pred 2.sv.vojno je 
bil predvsem koncertni pianist in komorni glasbenik ter prepričljiv spremljevalec številnih 
tujih in slovenskih vokalnih in instrumentalnih poustvarjalcev. 

 

Ad 7. Savinova ulica 
Savin Risto (Širca Friderik), 11.07.1859 v Žalcu – 15.12.1948 v Zagrebu, skladatelj. 

Savin sodi v tisto generacijo slov. skladateljev, ki niso bili poklicni glasbeniki, vendar so z 
bogatim kompozicijskim znanjem in sodobnimi estetskimi pogledi bistveno prispevali k 
posodabljanju glasbene govorice in stilne naravnanosti na Slovenskem v začetku prejšnega 
stoletja. Z več kot 50 orkestralnimi, komornimi in klavirskimi deli, predvsem pa z operami 
(Lepa Vida, Gosposvetski sen, Matija Gubec), samospevi in zborovskimi skladbami je 
bistveno obogatil seznam slovenskih glasbenih del. 

 

Ad 8. Šivičeva ulica 
Šivic Pavel, 02.02.1908 v Radovljici – 31.05.1995 v Ljubljani, skladatelj, pianist, 

pedagog in publicist. Na začetku svojega glasbenega ustvarjanja je bil novoklasicist, čeprav se 
je rad odzival na drugačne tokove in tehnike sodobnikov. Šivičev opus je pretežno vokalen 
(opereta, 6 oper, 9 kantat, vrsta samospevov in zborovskih skladb). Na instrumentalnem 
področju je poudarjeno koncertanten in zajema večino zvrsti in številne različice 
ansambelskega muziciranja. Ustanovil in vodil je Collegium musicum (1957-1967) in z njim 
izvajal manj znane skladbe in skladbe modernih avtorjev. Podpiral je ustanavljanje glasbenih 
šol, usmerjal Društvo 
glasbenih pedagogov Slovenije in ga je zastopal na mednarodnih kongresih, na Akademiji za 
glasbo je leta 1966 ustanovil Oddelek za glasbeno pedagogiko. 
Za umetniško in pedagoško delo je leta 1975 prejel Prešernovo nagrado. 
 
 
Ad. 12. Žebretova ulica 

Žebre Demetrij, 22.12.1912 v Ljubljani – 14.03.1970 v Ljubljani, skladatelj in 
dirigent. Osrednje mesto v Žebretovi ustvarjalnosti zavzema simfonična glasba, njegove 
simfonične slike oz. pesnitve kažejo mojstra pretanjenega orkestralnega zvoka in široke 
izrazne palete, ki sega od impresionistične občutene lirike do zaostrene dramatike. Za 
življenjsko delo je leta 1951 prejel Prešernovo nagrado. 

 

Ad. 9. Tomišeljska ulica – ulično ime po imenu bližnjega naselja in po imenu katastrske 
občine, kjer se ulica nahaja. Komisija je na  5. sejo povabila predstavnika Četrtne skupnosti 
Rudnik glede na pripombo mestnega svetnika Mihe Koprivška, da se že uporablja 
Tomišeljska pot. Ta se je seznanil in potrdil razlago, da se neuradno in brez uradne zaznave 
smisla in pomena v registru poimenovanj uporablja Tomišeljska pot. Predlog je potrjen. 



Ad 11. Ulica za travniki – prirejeno ulično ime po starem domačem lokalnem imenu predela, 
kjer ulica poteka. 

B)        - se spremenijo poteki naslednjim ulicam: 

Ad 1. Cesta v Kleče 
Povezovalni cesti med Celovško cesto in Cesto Ljubljanske brigade se je spremenil 

potek zaradi izgradnje poslovno proizvodne soseske ŠP 4/1. 
Cesta v Kleče – po naselju Kleče, v smeri katerega je cesta nekoč potekala – po 

dosedanji obrazložitvi (1957); 

Ad 2. Cesta v Prod 
Zaradi gradnje čistilne naprave v Zalogu je bila zgrajena tudi nova povezovalna cesta, 

ki komunalno urejena poteka po območju Proda. 
Cesta v Prod – domače lokalno ime območja, kjer ulica poteka – po dosedanji 

obrazložitvi (1968); 

Ad 3. Rožičeva ulica 
Ulici se spremeni potek zaradi izgradnje stanovanjske soseske v območjih urejanja MS 

1/2-1 in MR 1/1, Zelena jama ter s tem odlokom predvidenega poimenovanja in drugačne 
določitve območja ulic. 

Rožič Valentin, 02.07.1878 pri Sv. Trojici nad Moravčami – 07.02.1935 v Ljubljani, 
politik in publicist – po dosedanji obrazložitvi (1939); 

Ad 4. Zvezna ulica 
Ulica, ki poteka v nadaljevanju Flajšmanove ulice med Šmartinsko cesto in Kavčičevo 

ulico, do sedaj ni bila posebej poimenovana. Ker je predvidena pozidava do sedaj še ne 
pozidanega prostora ob ulici (zahodni del območja MS 1/2-1 in MR 1/1, Zelena jama) se 
ustrezno od Šmartinske ceste podaljša Zvezna ulica. 
Zvezna ulica – po povezovalni značilnosti ulice – po dosedanji obrazložitvi (1926).Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana je na 3. zasedanju 22. seje dne 3. oktobra 2006 obravnaval 
vsebino predlaganega osnutka odloka. Razprava na seji ni pomembno vplivala na vsebino 
osnutka odloka. 
 
Zaključek; 
V skladu z veljavnimi predpisi, na podlagi 5. odstavka Zakona o določanju območij ter o 
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008, v nadaljevanju: 
ZDOIONUS) in Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih 
številk in poteka ulic ter označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/2008) 
morajo: 
1.  lastniki stavbe novo tablico s hišno številko pritrditi na stavbo na podlagi sklepa (odločbe) 
o spremembi imena ulice in hišne številke, ki mu ga bo na podlagi tega odloka posredovala 
Območna 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;  
2.  Mestna občina Ljubljana zagotoviti finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih 
sprememb, napisne ulične table; 
3.  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, pa zagotoviti finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih 
dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem, v primeru preimenovanja ulice in 
preštevilčenja stavb so udeleženci upravičeni plačila takse. 
 



S tem odlokom bo na območju Mestne občine Ljubljana tako na novo poimenovano 12 
ulic  in popravljen oz. spremenjen  potek  4 ulicam.  
 
S sprejemom akta mora Mestna občina Ljubljana oceniti in zagotavti finančna sredstva za 
izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, tako kot je to predstavljeno v  
izračunu stroškov Mestne občine Ljubljana po posameznih ulicah in cestah:  

- Jelinčičeva ulica 2 ulični tabli 
- Lajovčeva ulica  29 tablic, 2 ulični tabli 
- Lavrinova ulica 2 ulični tabli 
- Leskovičeva ulica  2 tablici, 1 ulična tabla 
- Lipovškova ulica   2 ulični tabli 
- Pučnikova ulica 6 tablic, 2 ulični tabli 
- Savinova ulica 19 tablic, 1 ulična tabla 
- Šivičeva ulica 18 tablic, 1 ulična tabla 
- Tomišeljska ulica  36 tablic, 1 ulična tabla 
- Torkarjeva ulica 2 ulični tabli 
- Ulica za travniki 9 tablic, 2 ulični tabli 
- Žebretova ulica  21 tablic 2 ulični tabli 
- Cesta v Kleče  3 tablice 2 ulični tabli 
- Cesta v Prod 15 tablic 3 ulične table 
- Rožičeva ulica   2 ulični tabli 
- Zvezna ulica   1 ulična tabla 
 skupaj: 158 tablic in 28 uličnih tabel 

CENE 
1 tablica =       14 EUR

 
(izdelava) 

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

158 tablic 2212= EUR  

28 uličnih tabel =6860 EUR  
Skupaj 9072 EUR  

 
 
Izračun je narejen na podlagi izbrane ponudbe izdelovalca tablic, ki je bil izbran v posebnem 
postopku. 
 
Predlog za uvrstitev na dnevni red 21. seje mestnega sveta je utemeljen in dan 
mestnemu svetu v obravnavo tako, kot je to predstavljeno z gradivi. 
 
 
PRIPRAVILA: 

PREDSEDNIK KOMISIJE 
Marjan BELEC                                                                                                Peter BOŽIČ 
 
Jan SKOBERNE 
 
 

 



 
 
 

PRILOGE: 
 
 

1. Kartografski del 
 

2. Mnenje Republiške geodetske uprave 
 

3. Mnenje Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen,Vlade Republike 
Slovenije 

 
4. Mnenja četrtnih skupnosti: 

           Četrtne skupnosti Jarše  
           Četrtne skupnosti Polje  
 

5. Obvestilo javnosti o Stališčih mestnega sveta mestne občine Ljubljana ob 
obravnavi mnenj, predlogov in pripomb na spletni strani MOL 

 
6. Stališča mestnega sveta mestne občine Ljubljana ob obravnavi mnenj, 

predlogov in pripomb, na 19. seji mestnega sveta 7. julija 2008 


