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PREDLOGA SKLEPOV: 
 
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Odlok o spremembi poteka in 

določitvi imena ulic na območju Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri 
postopek. 

 
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi poteka 

in določitvi imena ulic na območju Mestne občine Ljubljana. 
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Priloga:  
Predlog Odloka o spremembi poteka in določitvi imena ulic na območju Mestne občine 
Ljubljana (Za opekarno, Pot za Brdom, Tehnološki park) 
 
 



 
PREDLOG  10. 10. 2007 

 
Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list 
SRS, št. 5/80, 42/86, 5/90 in Uradni list RS, št. 8/90-ZSDZ, 10/91, 13/93, 66/93), 27. in 31. 
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 SPREMEMBI POTEKA IN DOLOČITVI IMENA ULIC NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 
 

1. člen 
Na območju  Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana: 
 
 -  spremenita poteka ulic:  
1. Za opekarno – ulica se skrajša in poteka od odcepa s Cesto na Brdo 92 proti severu do 
stavbe Za opekarno 8  in se zaključi kot slepa ulica, preostali del se preimenuje na novo. 
 
2. Pot za Brdom – obstoječa povezovalna cesta spremeni smer in poteka od avtocestnega 
priključka Brdo do križišča z Brdnikovo ulico, je podaljšana na delu novo preimenovane 
ulice Za opekarno in novo zgrajene ceste proti jugu poleg objekta  Cesta na Brdo 106 do 
križišča s Cesto na Brdo. 
 
-  na novo imenuje ulica: 
Tehnološki park – ulica poteka od odcepa v križišču s Cesto na Brdo pred stavbo Cesta na 
Brdo 96 proti severu, po trasi dosedanje ulice Za opekarno do križišča z že zgrajenim delom  
povezovalne ceste od avtocestnega priključka Brdo do križišča s Cesto na Brdo, kjer se slepo 
zaključi med vsemi stavbami Tehnološkega parka Ljubljana Brdo znotraj funkcionalnih 
enot severnega dela območja urejanja VP 3/2- Brdo. 
 

2. člen 
Območna geodetska uprava – Izpostava Ljubljana izvede na podlagi tega odloka vse 
spremembe in jih vnese v evidenco uradno poimenovanih naselij in ulic ter evidenco hišnih 
številk, ki jih v skladu s prvim odstavkom 12. člena Zakona o evidentiranju naselij, ulic in 
stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 5/90 in Uradni list RS, št. 8/90-ZSDZ, 10/91, 13/93 in 
66/93) vodi v registru območij prostorskih enot za območje Mestne občine Ljubljana. 
 

3. 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 aktom Komisija za poimenovanje naselij in ulic pri Mestnem svetu Mestne občine 
Ljubljana, v naslednjem besedilu »Komisija« skladno s svojimi pristojnostmi predlaga 
Mestnemu svetu  Mestne občine Ljubljana , da obravnava in sprejme ta predlog Odloka o 
spremembi poteka in določitvi imena ulic na območju Mestne občine Ljubljana s 
predlogom za hitri postopek 
 
Vsebina akta obravnava predlog za preimenovanja dela sedanje ulice Za opekarno (oznaka 
C3 v zazidalnem načrtu območja urejanja) in podaljšanje Poti za Brdom (oznaka C2) ter 
poimenovanje dela novozgrajene ulice zaradi novih objektov poslovnega središča 
Tehnološkega parka Ljubljana Brdo v ulico »Tehnološki park« (oznaka cest C3 in C4). 
 
Tako se poteki in spremembe poimenovanj ulic s tem odlokom nanašajo na:  
 

-  spremembo poteka ulic:  
1. Za opekarno – ulica se skrajša in poteka od odcepa s Cesto na Brdo 92 proti severu do 
stavbe Za opekarno 8  in se zaključi kot slepa ulica, preostali del se preimenuje na novo. 
 
2. Pot za Brdom – obstoječa povezovalna cesta spremeni smer in poteka od avtocestnega 
priključka Brdo do križišča z Brdnikovo ulico, je podaljšana na delu novo preimenovane 
ulice Za opekarno in novo zgrajene ceste proti jugu poleg objekta  Cesta na Brdo 106 do 
križišča s Cesto na Brdo. 
in 
-  novo imenovanje ulice: 
   Tehnološki park – ulica poteka od odcepa v križišču s Cesto na Brdo pred stavbo Cesta 
na Brdo 96 proti severu, po trasi dosedanje ulice Za opekarno do križišča z že zgrajenim 
delom  povezovalne ceste od avtocestnega priključka Brdo do križišča s Cesto na Brdo, 
kjer se slepo zaključi med vsemi stavbami Tehnološkega parka Ljubljana znotraj 
funkcionalnih enot severnega dela območja urejanja VP 3/2- Brdo. 

 
Predlagatelj  poimenovanja in preimenovanja je investitor družba »Tehnološki park 
Ljubljana d. o. o.«,  Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, ki je bila ustanovljena za namen 
odpiranja gospodarskih priložnosti za regionalna in globalna poslovna povezovanja.  
Predlagatelj je na naslov Komisije v avgustu 2007 vložil prošnjo za poimenovanje ulice z 
imenom »Tehnološki park«, ki se izvede skladno z veljavnimi predpisi o preimenovanju in 
poimenovanju naselij, ulic in cest  z utemeljitvijo, da vsaka družba, ki bo delovala v okviru 
Tehnološkega parka Ljubljana Brdo nosi enak naslov ulice v svojem poštnem naslovu in s 
tem vse elemente prepoznavnosti in poslovni značaj 1. tehnološkega parka v Mestni občini 
Ljubljana, s posebnim zaprosilom, da se za izgrajene objekte v I. fazi, ki se jih v sredini 
novembra 2007 že predaja naselitvenikom, določi že dokončen naslov z ulico in hišno 
številko. 
 
Komisija je obravnavala osnutek odloka na svoji 3. seji dne 10. 10. 2007, proučila vse 
možnosti  potekov cest in imen za poimenovanja ter spremembe potekov in preimenovanj 
cest, opustitvijo posameznih odsekov cest tako, kot je to prikazano na grafični prilogi 
obstoječega stanja in novega stanja. Komisija je potrdila besedilo predloga odloka v obsegu 
predloženega akta s predlogom za hitri postopek sprejema na prvi naslednji seji Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana, najkasneje v sredini novembra tega leta. 



 
Ocena finančnih in drugih posledic 
Ker je območje urejanja s strani investitorja pripravljeno za izgradnjo in dokončanje v celoti 
po posameznih fazah, nosi investitor večino stroškov, Mestna občina Ljubljana pa le redne 
stroške poimenovanih in preimenovanih ulic (štiri cestne ulične table) ter stroške 
preimenovanj s petimi hišnimi tablicami na obstoječih objektih v ulici Za opekarno, in 
sedemnajst hišnih tablic na obstoječih objektih v ulici  Pot za Brdom, ki jih je potrebno 
preštevilčiti. 
 
Predlog za hitri postopek 
Na podlagi 122. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL ( Uradni list RS, št. 66/07- uradno 
prečiščeno besedilo) Komisija predlaga Mestnemu svetu MOL, da se zaradi selitve 
družbenikov, rednih in pridruženih članov Tehnološkega parka Ljubljana omogoči v 
novembru mesecu tega leta pridobitev dokončnega naslova, na katerem bodo poslovali. S tem 
se bo investitorju družbi »Tehnološki park Ljubljana d. o. o.« omogočilo takojšnjo 
promoviranje svoje dejavnosti, zapolnitev prostorskih kapacitet I. faze izgradnje in 
nadaljevanje II. faze z dograditvijo načrtovanega »Tehnološkega parka Ljubljana Brdo« 
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 
 
PRIPRAVILA:                                                                                  PREDSEDNIK KOMISIJE 
 Marjan BELEC                                                                                           Peter BOŽIČ 
 
 Jan SKOBERNE 
 
Priloga: 
Situacija (ZN za območje urejanja VP 3/2) 

 
 
 



GRAFIČNA PRILOGA STANJA IN PREDLOGA NOVEGA POTEKA IN  IMENOVANJA ULIC 
 

Sedanji potek ulice  »Za opekarno« 

 
 

Predlog novega stanja 

 
 
 A  –   ostane slepa ulica »ZA OPEKARNO« 
 B  –   del ulice »Za opekarno« se preimenuje v »TEHNOLOŠKI PARK« 
 C  –   podaljšek ulice »POT ZA BRDOM« 
 D  –   predviden drugi del povezovalne ceste Brdo – Tržaška   ni predmet tega odloka !  


