
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
KOMlSlJA ZA POIMENOVANJE NASELlJ IN uue 

Adamic Lundrovo n. 2, p.p. 25, 1001 Ljubljana llJ MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
jan.skoberne@ljubljana.si 

.•j MESTNI SVETW 306-10-48, "'"306-12-54 
I 

Prejeto: 11 -06- 2010 
Stevilka: 353-162/2010-7 

Stevilka zadsvs :Datum: 11. 6. 2010 

MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

ZADEVA:	 PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

NASLOV:	 Predlog Odloka 0 dolocitvi imen ulic, potekov in sprememb 
potekov ulic na obmoeju Mestne obcine Ljubljana 

PREDLAGATELJ :	 Komisija za poimenovanje naseli] in ulic 

POROCEVALKA:	 hr. prof. dr, Milena Mileva BLAZIC, predsednica komisije 

PREDLOGA SKLEPOV: 

1.	 Mestni svet Mestne obeine Ljubljana sprejme staliSca na podane predloge in pripombe v 
casu predhodnega posvetovanja; 

2.	 Mestni svet Mestne obelne Ljubljana sprejme predlog Odloka 0 dolocitvi imen ulic, 
potekov in sprememb potekov ulie na obmoeju Mestne obeine Ljubljana. 

Priloga:
 
Predlog Odloka 0 dolocitvi imen inpotekov ulic na obmocju Mestne obcine Ljubljana Z obrazlozitvijo
 
za 41. sejo mestnega sveta (novo poimenovana, Avstrijska ulica, Madiarska utica, Grska utica,
 
Ulica gledalisca BTC, Kovaciceva utica, Boiiceva utica, Pot Rdeeega kriia, Zajcev dvor,
 
Chopinov prehod, Kopaceva cesta, Kanonijeva cesta, Siva pot, Stukljeva cesta, Lorenzova cesta,
 
Betettova cesta, Cvetkova utica, Kumerjeve utica, Ukmarjeva utica, Premrlova utica)
 

Sig.z.: 

Pri!.: 

Vredn.: 

~. t, lJ.VNo t1(1'J: 

~~~~~ :::J ~.. ... 
~ 1\ c: 
-:;. • I " s; ~ I .~-;.~ ~<V?p':;. 
~/'Nl S , ...~ ;:\ 

lJil 1 :..:~ - \)1 



PREDLOG
 

Na podlagi 21. elena Zakona 0 dolocanju obmocij ter 0 imenovanju in oznacevanju naselij, ulic in 
stavb (Uradni list RS, st. 25/2008, v nadaljevanju : ZDOIONUS) in 27. elena Statuta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, St. 66/07- uradno precisceno besedilo)je Mestni svet Mestne obcine 
Ljubljana na seji dne sprejel 

ODLOK
 
o DOLOCITVI IMEN ULIC, POTEKOV IN SPREMEMB POTEKOV ULIC NA
 

OBMOCJU MESTNE OBCINE LJUBLJANA
 

1. clen 

Na obmocju Mcstnc obcine Ljubljana se v naselju Ljubljana: 

na novo imenujejo naslednje ulice in dolocijo poteki: 

1. Avstrijska utica - ulica se odcepi JV (jugovzhodno)od Trga mladih in poteka 
med objektoma z oznako s St. 3 in St. 4 in se zakljuci v kriziscu s Spansko ulico. 

2. Madzarska utica - ulica se odcepi JV (jugovzhodno)od Trga mladih in poteka 
med objektoma z oznako s St. 9 in St. lOin se zakljuci v kriziscu s Spansko ulico. 

3. Grska ulica - ulica se odcepi JV (jugovzhodnojod Ulice gledalisca BTC in 
poteka med objektoma z oznako s st. 2 in St. 7 in se zakljuci v kriziscu s Spansko 
ulico. 

4. Utica gledalisca BTC - ulica se na severnem kroziscu Ameriske ulice odcepi 
in poteka V (vzhodno) do zacetka Francoske ulice, nadaljuje proti S (severu) in pri 
objektih z oznakami s st. 1, 2, 7, 8 in City Park in se zakljuci v kroziscu z Moskovsko 
ulico. 

5. Kovaciceva ulica - ulica se v kriziscu Jarske ceste in Zalske ulice odcepi V 
(vzhodno) in poteka do krizisca Krizne ulice in nadaljuje vzporedno s Smartinsko 
cesto in se slepo zakljuci pred stavbo s hisno St. Smartinske ceste 135 b. 

6. Boziccva utica - ulica se v kriziscu Vojkove ceste in Baragove ulice odcepi V 
(vzhodno) in se zakljuci v kroziscu s Titovo cesto. 

7. Pot Rdecega kriza - ulica se v kriziscu s Trzasko cesto in AC prikljuckorn 
Ljubljana zahod odcepi SZ (severozahodno) pod zeleznisko progo Ljubljana Trst 
mimo pokopalisca pri cerkvi Sv. Simona in Jude ter zakljuci v kriziscu s Cesto na 
Brdo. 

8. Zajcevi dvori - ulica se v kriziscu z Jurckovo cesto pri stavbi s hisno stevilko 
79 odcepi SV (severovzhodno) in se slepo zakljuci pred Velikim Galjevcem. 

9. Chopinov prchod - prehod se iz Plecnikovega podhoda na Z (zahodni) strani 
Kongresnega trga pod Siovensko cesto odcepi JZ (jugozahodno) in se zakljuci vatriju 
Bukvarne v blizini stavbe Kongresnega trga 15. 



10. Kopaceva cesta - cesta se v kriziscu Hladnikove ceste in Opekarske ceste 
odcepi, nadaljuje SZ (severozahodno) in se zakljuci v kriziscu z Barjansko cesto in 
Cesto v Mestni log. 

11 . Kanonijeva cesta - cesta se na Zaleski cesti v kriziscu s Chengdujsko cesto 
odcepi S (severno), nadaljuje v smeri novo nacrtovane ceste pod zeleznisko progo z 
nacrtovanim zakljuckorn v kriziscu z Letalisko cesto. 

12. Siva pot se v kriziscu Ceste v Gorice odcepi Z (zahodno), poteka preko 
Lipahove ulice, Ramovseve ulice in Ceste v Zgornji log in se zakljuci v nacrtovanem 
kriziscu z ulico Za progo. 

13. Stukljeva cesta - cesta se v kroziscu Titove ceste (Tomacevega krozisca z AC 
oznako St. 2-Lj. Crnuce) odcepi, poteka vzporedno z mestno severna obvozno cesto 
(AC obrocem) in se zakljuci na Dunajski cesti skupaj z avtocestnim izvozom St. 3 Lj
Bezigrad. 

14. Lorenzova cesta - cesta se v kroziscu Jurckove in Betettove ceste v 
nakupovalnem srediscu Rudnik odcepi SV (severovzhodno), poteka preko zelezniske 
proge in se zakljuci v kriziscu z Dolenjsko cesto. 

15. Betettova cesta - cesta se v kroziscu Jurckove ceste in Lorenzove ceste v 
nakupovalnem srediscu Rudnik odcepi JZ (jugozahodno), v kriziscu s Premrlovo 
ulico, poteka SZ, vzporedno z mestno juzno obvozno cesto (AC obrocem) in se 
zakljuci v kriziscu s Peruzzijevo ulico. 

16. Cvetkova ulica - ulica se odcepi v kriziscu Jurckove ceste pri Viator Vektorju 
pred zelezniskim prehodom, poteka SZ (severozahodno), je vzporedna z zeleznisko 
progo Ljubljana Novo mesto in se slepo zakljuci pred Lorenzovo cesto. 

17. Kumerjeve ulica - ulica se v kriziscu z Jurckovo cesto odcepi SV 
(severovzhodno), poteka proti zelezniski progi Ljubljana Novo mesto in se zakljuci v 
kriziscu s Cvetkovo ulico. 

18. Ukmarjeva ulica - ulica se v kriziscu s Kumerjeve ulico odcepi SZ 
(severozahodno), poteka v zavoju proti Z in se zakljuci v kriziscu z Lorenzovo cesto. 

19. Premrlova ulica - ulica se v kriziscu z Jurckovo cesto in Kumerjeve ulico 
odcepi JZ (jugozahodno), poteka vzporedno z mestno juzno obvozno cesto (AC 
obrocem) in se zakljuci v kriziscu z Betettovo cesto. 

ukine ulici: 

1.	 Rudniska pot - ulica se ukine zaradi spremenjene urbanisticne in komunalne ureditve v 
obmocju (ni evidentiranih objektov s hisno stevilko). 

2.	 Ulica Levstikove brigade - ulica se ukine zaradi spremenjene urbanisticne in komunalne 
ureditve v obmoeju (po evidenci OGUL cesta ni bila vzpostavljena v naravi). 

ukinejo deli potekov ulie in ugotovijo dejanski poteki ulie: 



1. Jurekova cesta - potek ceste se spremeni tako, da se pri odcepu z Ulico Milke Kerinove 
nadaljuje JV proti kroiiseu Betettove ceste in Lorenzove ceste, nadaljuje proti AC obrocu, 
zaokrozi S (severno) proti zelezniski progi Ljubljana Novo mesto mimo stavb gospodarske 
druzbe VIATOR VEKTOR, poteka preko zelezniskega prehoda in zakljuci v kriiiseu z 
Dolenjsko cesto v smeri proti AC prikljucku st. 32. Lj-jug. Objekti s hisnimi stevilkami 
Jurckove ceste na odseku od odcepa z Ulico Milke Kerinove in zacetka ulice Na Pozaru se ne 
prestevilcijo, 

2. Na pozaru - potek ulice se spremeni tako, da poteka mimo stavbe s hisno stevilko 12, 
nadaljuje preko Jurckove ceste in poteka mimo objektov s hisnima stevilkema 22 in 24, 
nadaljuje N (jugovzhodno) mimo objektov s hisnima stevilkama 32 in 34 in zakljuci v 
kriZiseu z Betettovo cesto. 

3. Mivka - potek ulice se spremeni tako, da se odcepi od Kopaceve ceste in ne v kriZiseu z 
Opekarsko cesto. 

4. Cesta na Loko - potek ceste se spremeni tako, da se odcepi od Kopaceve ceste in ne v 
kriiiseu Barjanske ceste in Ceste v Mestni log. 

5. .lelovskova utica - sprerneni potek ceste tako, da se zakljuci v kriziscu s Kopacevo cesto 
in ne v kriZiseu s Cesto na Loko. 

6. Zalska ulica - potek ulice se spremeni tako, da se odcepi od Pokopaliske ulice cca 25 m 
od kroiisea Flajsmanove ulice, Savske ceste, Linhartove ceste in Titove ceste, poteka SV 
mimo Pokopalisca Zale in zakljuci v kriiiseu z Jarsko cesto. 

7. Zasavska cesta - potek ceste se spremeni tako, da se konca na meji z Obcino Dol in ne 
poteka do naselja Brinje, ki se nahaja izven obmocja Mestne obcine Ljubljana. 

8. Fajfarjeva utica - potek ulice se spremeni tako, da bo po rekonstrukciji kriiisea potekala 
preko novo poimenovane Poti Rdecega kriza, nadaljevala po cestiscu parkirisca in koncnega 
postajalisca MPP-Dolgi most in se bo zakljucila v kriiiseu Trzaske ceste in Ceste v gorice. 

9. Vojkova cesta - potek ceste se spremeni tako, da se konca pred AC obrocem v kriiiscu s 
se ne imenovano servisno cesto, ki poteka od Dunajske ceste kot uvozna cesta St. 3 Lj
Bezigrad proti V (vzhodu) in se zakljuci v kroZiseu na Titovi cesti (Tomacevega kroZisca z 
AC oznako st. 2-Lj. Crnuce), 

10. Lipahova ulica - potek ulice se spremeni tako, da se ne zacenja na Trzaski cesti in se ne 
konca na juzni obvoznici, tern vee se zacenja slepo pri objektu s hisno stevilko 9, nadaljuje J 
(juzno) ter vzporedno z Ramovsevo ulico in se slepo konca pred objektorn s hisno stevilko 31. 

11. Knezov stradon - potek ulice se sprerneni tako, da se konca slepo pred Lorenzovo cesto 
pri objektu s hisno stevilko 66.(objekti preko Lorenzove ceste se prestevilcijo), 

2. cleo 
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse 
nastale sprernernbe in jib evidentira v registru prostorskih enot. 
Hisne stevilke stavb, kjer se izvede prestevilcenje doloca pristojni upravni organ republiske 
geodetske uprave skladno s predpisom pristojnega ministra v posebnem postopku. 

3. cleo 
Mestna obcina Ljubljana zagotovi financna sredstva za izvedbo stern odlokom dolocenih 



sprememb, napisne ulicne table, table spremenjenih in prestevilcenih hisnih stevilk obstojecih 
stavb, fizicne osebe, ki imajo na obmocju, na katerega se spremembe nanasajo, prijavljeno 
stalno ali zacasno bivalisce, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem 
obmoeju sedez, zagotovijo financna sredstva za kritje stroskov zamenjave osebnih 
dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem. 

4. clen 
Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Stevilka: 
Ljubljana, dne 

Zupan 
Mestne obcine Ljubljana 

Zoran JANKOVIC 



OBRAZLOZITEV
 

Stern odlokorn Kornisija za poimenovanje naselij in ulic Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana (v 
nadaljevanju: kornisija) predlaga Mestnernu svetu v obravnavo poirnenovanja novih devetnajstih ulic, 
ukinitvi dveh ulic in ukinitve delov potekov ulic z ugotovitvijo dejanskih potekov enajstih ulic. 

1.	 Izhodisce za poimenovanja dodatnih ulic v prostoru dela naselja Ljubljana, trgovsko 
nakupovalnega sredisca - BTC City Ljubljana. 

Do sedaj so na celotnem obmocju BTC City Ljubljana irnenovane ulice: Ameriska utica, Francoska 
utica, Italijanska utica, HrvaSka utica, Moskovska utica, Spanska utica in Argentinska utica. S 
tern aktorn se predlaga se poimenovanja novih stirih ulic, Avstrijska utica, Madiarska utica, 
Grika utica in Utica gledatisCa BTC. 

Ker je ostevilcenje in oznacevanje stavb s hisnimi stevilkami zaradi orientacije v prostoru BTC City 
Ljubljana zahteven postopek, se pricakuje stern aktom se poimenovanja preostalih stirih ulic tako, da 
bo preselitev poslovanja pravnih oseb na naslove poslovanja stekla istocasno, ko bodo vsem stavbarn 
dolocene hisne Stevilke s strani pristojne geodetske sluzbe. Do takrat imajo skoraj vsi* pravni subjekti, 
ki sicer poslujejo v posamicnih stavbah znotraj celotnega obmoeja BTC City Ljubljana skupni naslov 
poslovanja na naslovu upravljavca in lastnika objektov, to je na Smartinski cesti 152, Ljubljana (vee 
kot 450 trgovin, cca 8000 parkirnih mest, vse na 230 ha povrsin).* Drugi vecji lastniki objektov kot je 
npr. City Park imajo svoje naslove, ti objekti pripadajo drugim ulicam obmoeja; 

Zaradi zdajsnje notranje organizacije in orientacije udelezencev v prostoru, tako dornacih kot 
poslovnih partnerjev in obiskovalcev, pa so poimenovani posamezni objekti po stevilkah, erkah ali po 
imenih blagovnih znamk (Emporium, Millenium, Atlantis, Dvorana - A ipd.), za ta namen se tiska se 
vedno posebne nacrte v obliki informatorjev, ki so dosegljivi na inforrnacijskih toekah, navkljub Ze 
delnemu poimenovanju nekaterih ulic znotraj obrnocja, ki so ze oznacene z ulicnimi napisnimi 
tablami. 

Upravljavci in lastniki sistema BTC City Ljubljana so dali dodatne pobude za posamezna 
poimenovanja, ki so predmet tega osnutka akta, predlagajo istocasno uvedbo in oznacitev posameznih 
ulic in trgov skupaj z vserni na novo predlaganirni tako, da bo omogoceno preseljevanje pravnih 
subjektov na nove naslove na katerih Ze sedaj tudi fizicno poslujejo. 

S sprejemom tega akta in poimenovanjem ulic in trgov se celotno obmoeje BTC City Ljubljana zlije v 
enotno in enovito obravnavano mestno tkivo, kar je naznaceno tudi z razvojnim projektom Partnerstvo 
Smartinka, uveljavljanja novo nastale prostorske vrednote, ko naj bi Smartinska cesta postala prvi 
»bulevar« v Ljubljani, ki bo povezoval center mesta s centrom BTC City Ljubljana. 

2. Izhodisce za poimenovanja ulie in prehoda v preostalem prostoru naselja Ljubljana. 

Na obmocju naselja mesta Ljubljana so na razlicnih delih mesta Ljubljane potrebe za nova 
poimenovanja ulic, kar je izkazano v preostalih petnajstih predlogih poimenovanj. 

3.	 Izhodisee za doloeitev novih potekov ulic in ugotovitev dejanskih potekov ulic in prehoda 
v prostoru dela naselja Ljubljana ter ukinitev uhc, ki v naravi ne obstajajo. 

Na obmocju naselja mesta Ljubljana, kjer so ulicam dodeljena nova imena se stern aktom doloci tudi 
potek posamezni ulici, na predelih, kjer pa potek v naravi ni opredeljen s predpisanim potekom, 
okoliscine pa narekujejo oznacitev stavb na nacin jasne prostorske orientacije, pripadnosti objekta 
posamezni ulici in dostopa k objektom, se z aktom ustvarja podlago za prestevilcenje stavb, ki ga 



izvede pristojna geodetska sluzba. Ta bo po uveljavitvi akta dolocila stavbam hisne stevilke in 
pripadajoco ulico, zato se stern aktorn ugotovi dejanski potek posamezne ulice in ukine dye ulici, ki v 
naravi sploh ne obstajajo. 

4. Postopek obravnave akta v posameznih fazah in upostevanje prispelih staliSc ter mnenj 

Komisija za poimenovanje naselij in ulie je osnutek odloka obravnavala na svoji izredni seji dne 
17. marca 2010, podprla besedilo osnutka odloka in predlagan pristop k poimenovanju in 
spremembam potekov ulie v Obmoeju naselja Ljubljana. Mestni svet je obravnaval in sprejel 
osnutek akta na 38. seji dne 19. 4. 2010. 

Na podlagi prvega, tretjega in cetrtega odstavka 16. elena ter tretjega odstavka 21. elena Zakona 0 

dolocanju obmocij ter 0 irnenovanju in oznacevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, st. 25/08) in 
51. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st 66/07 - uradno precisceno besedilo) je 
zupan Mestne obcine Ljubljana objavil Poziv k predhodnemu posvetovanju 0 ustremosti 
predlaganih imen in sprememb potekov ulic v naselju Ljubljana (v posameznih delih Cetrtne 
skupnosti Cmuce, Cetrtne skupnosti Posavje, Cetrtne skupnosti Bezigrad, Cetrtne skupnosti Center, 
Cetrtne skupnosti Jarse, Cetrtne skupnosti Moste, Cetrtne skupnosti Rudnik, Cetrtne skupnosti 
Tmovo, Cetrtne skupnosti Vic, Cetrtne skupnosti Reznik). Javno predhodno posvetovanje se je zacelo 
19. aprila 2010 z objavo predlogov imen in sprememb potekov ulie v naselju Ljubljana na 
spletni strani Mestne obcine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ 
in se zakljueilo 4. maja 2010. 

Predlogi imen in sprememb potekov ulic v naselju Ljubljana so bili j avno razgrnjeni v casu uradnih ur 
v prostorih cetrtnih skupnostih in se od ponedeljka do sobote od 10.00 do 18.00 ure v osrednjem atriju 
Mestne hise, Mestni trg 1, Ljubljana. 

Polnoletne osebe, ki imajo na obmoeju, na katerega se spremernbe nanasajo, prijavljeno stalno ali 
zaeasno bivalisce, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki irnajo na tern obmocju sedez, so s 
tem pozivorn bile vabljene k predhodnemu posvetovanju z namenom, da bi lahko vlozili svoja mnenja, 
predloge in pripombe 0 ustreznosti predlaganih imen ulic in spremembah potekov ulic. Mnenja, 
predloge in pripombe k razgmjenim predlogom bi labko vpisali v knjigo pripomb ali pa bi jib poslali 
na naslov Komisije za poimenovanje naselij in ulic pri Mestnem svetu Mestne obcine Ljubljana, p.p. 
st. 25, 1001 Ljubljana ali pa po elektronski posti na e-naslov komisijazauliee@ljubljana.si. 

Komisija ni prejeli nobenib pripornb na razgmjene vsebine razen stalisci Svetov Cetrtne skupnosti 
Center in Cetrtne skupnosti Vic. 

Pripombe iz razprave na mestnem svetu, pripombe iz casa predhodne jayne razgrnitve in 
odgovori na mnenja pristojne geodetske uprave ter mnenja delovnega telesa vlade so 
predstavljene v posebni prilogi predlogov staliSc mestnega sveta k obrazioZitvi akta. 

5. Zakljuenn stalisce predlagatelja 

Komisija za poimenovanje naselij in ulie pri mestnem svetu »je na svoji 13. seji dne 7. junija 
2010 obravnavala akt z vsemi pripadajoeimi vsebinami elaborata in predlaga mestnemu svetu, 
da uposteva predlagana poimenovanja, spremembe in ugotovitve potekov otic in akt sprejme 
skupaj s predlogi staliSc mestnega sveta. 

Komisija predlaga mestnemu svetu, da se v naselju Ljubljana: 

aJ - na novo imenujejo naslednje uliee: 

mailto:postinae-naslovkomisijazauliee@ljubljana.si


1.	 Avstrijska utica - Madfarska utica - Glika utica -Ulica gledaliSca BTC se poimenuje po 
drzavah Srednje in Juzne Evrope, ki so v gospodarskem smislu povezane z blagovno 
trgovskim centrom BTC in City Parkom. 

2.	 Utica gledatisca BTC- se poimenuje po objektu »teatra«., ki v tej ulici sluzi svojemu namenu 
ze vrsto let. Blagovno trgovski center BTC in City Park nudita obiskovalcem tudi drugacno 
ponudbo, ki je znacilna za zapolnitev prostega casa tudi obiskovalcem, mescanom in kupcem 
iz drugih krajev in izven meja Slovenije, jih tudi zeli zadrzati in po nakupih nuditi pocitek in 
poleg gostinske ponudbe in sportnih atrakcij tudi delcek iz kultumega zivljenja, ki ga ze vrsto 
let daje gledalisce BTC- »njihov teater«. 

3.	 Kovaciceva utica 

Lojze Kovacic, slovenski pisatelj, * 9. november 1928, Basel, Svica, t I. maj 2004, Ljubljana, 
Slovenija. 

Lojze Kovacic je po mnenju mnogih eden najboljsih pisateljev v zgodovini slovenske knjizevnosti. 

Rodil se je v svicarskem Baslu kot sin nezaposlene Nemke in slovenskega poslovneza. Leta 1938, ko 
so iz Svice izgnali vse prebivalce brez svicarskega drzavljanstva, se je druzina preselila v Siovenijo. 
Najprej so ziveli v ocetovi rojstni vasi Cegelnica na Dolenjskem, kasneje pa so se preselili v 
Ljubljano. Tu je Kovacic obiskoval osnovno solo, gimnazijo in pedagosko akademijo (slavistika, 
germanistika). Leta 1944 mu je umrl oce, kmalu zatem pa je nova jugoslovanska oblast pregnala 
njegove domace v avstrijsko begunsko taborisce DP. Sam je sicer ostal v Sioveniji, a je imel tezave z 
oblastjo, ker so ga imeli za sumljivo osebo. Decembra 1945 so ga zaprli za tri mesece, dye leti kasneje 
pa je bil v JLA pred vojaskim sodiscem obsojen na pol leta disciplinskega bataljona. Ko se je vmil iz 
vojske, se je zaposlil pri Mladini in bil urednik podjetniskega casopisa. Od 1963 pa vse do upokojitve 
je bil zaposlen v Pionirskem domu v Ljubljani kot umetnostni pedagog. I. maja 2004 je v Ljubljani po 
dolgotrajni bolezni umrl. Njegova zena je bila Marija Vida Kovacic. Njegov sin je slovenski glasbenik 
in pisatelj Jani Kovacic. 

Svoje literame in avtobiografske prispevke je zacel objavljati kmalu po prihodu druzine v Siovenijo in 
je zaradi njih pogosto priseI v konflikt z ideologi jugoslovanske partije. Danes se njegovo literarno 
dele uvrsca med najvecje dosezke slovenske moderne proze. Izsel je iz socialnega realizma 
(Ljubljanske razglednice), kasneje pa se je mocno priblizal tokovom modernega pripovednistva. 

Pobudo za poimenovanje sta posredovala Drustvo slovenskih pisateljev in Studentska zalozba 
Beletrina. 

4. -BoZiceva utica 
Peter BoZic,slovenski pisatelj in dramatik, * 30. december 1932, Bled, t 10. julij 2009, Ljubljana. 

Peter Bozic je vidna osebnost slovenskega politicnega zivljenja, pisatelj in eden glavnih predstavnikov 
absurdne dramatike v sodobni slovenski knjizevnosti. 

"Bozic velja za enega zadnjih ustvarjajoCih predstavnikov morda najpomembnejse literarne generacije 
na Siovenskem po drugi svetovni vojni, rojene okrog leta 1930. Ta generacija je skozi revije Beseda, 
Revija 57 in Perspektive, predvsem pa z lastnimi teksti z naglim rezom priblizala domaco 
ustvarjalnost socasni evropski praksi, prezeti z modemizrnom in eksistencializmom. Bozicev delez v 
tej zgodbi je izjemen. Njegove drame so odpirale teatrska obzorja, njegova proza je zarezala v 



slovensko psihopatologijo kot skalpel. Oceta Vincenca smrt je eno najbolj pretresljivih pricevanj 0 

drugi svetovni vojni nasploh," SO zapisali na Studentski zalozbi . 

Bozic se je rodil 30. decembra 1932 na Bledu, med drugo svetovno vojno so ga s starsi izselili v 
Vroclav. Po vojni je obiskoval klasicno gimnazijo v Ljubljani in maturiral v Mariboru. Sluzboval je 
kot knjiznicar in ucitelj , bil svobodni pisatelj in casnikar; bil je glavni urednik lista Mentor. Objavljal 
je v revijah Svit, Beseda, Revija 57, Perspektive idr., so zapisali v Enciklopediji Siovenije leta 1987. 

Ustvarjal je pripovedno prozo in dramatiko. Peter Bozic je enako intenzivno ustvarjal v pripovedni 
prozi in dramatiki . Odkrival je predvsem golo eksistenco ogrozenih ali izobcenih posameznikov, 
prikazoval zivljenje Ijudi na robu , zunajmescansko urejene druzbe: mestno revscino, 
lumpenproletariat, v romanu Oceta Vincenca smrt bedo vojnega casa in izgnanstva. V svojih dramskih 
delih je Peter Bozic premagoval malornescansko miselnost in moralo. Svet njegovih iger je bil poln 
nasprotij, nesmislov, nemoralnosti. Stem je opozarjal na polozaj cloveka v mescanski druzbi, kjer je 
popredmeten, odtrgan od svojega bistva, odtujen od drugih ljudi. 

Odkriti izjavi direktorice SMG-ja Ursule Cetinski ob pokojnikovi smrti: »Literarna zapuscina Petra 
Bozica je bogata. Zasluzi si pozorno obdelavo literarne zgodovine in teorije, tako njegova dramatika 
kot proza ; Peter Bozic je zame osebno pomemben slovenski dramatik in pisatelj 20. sto letj a, inovator, 
poleg tega pa clovek, ki smo ga vedno lahko prosili za pomoc, kadar se je bilo potrebno boriti za status 
umetnosti v tej drzavi. «. 

Peter Bozic je prejemnik nagrade Presernovega sklad, dobitnik Srebrnega znaka svobode predsednika 
drzave Republike Slovenije. Opravljal je tudi funkcijo podpredsednika zdruzenja Les Recontres, ki 
povezuje izvoljene obcinske in regionalne funkcionarje pristojne za podrocje kulture ter lokalne in 
regionalne usluzbence, ki se poklicno ukvarjajo s kulturo iz nekaj manj kot 300 mest in regij iz skoraj 
vseh evropskih drzav. Njegov odnos do kulture in druzbenega zivljenja je aktivno izrazal v svojih 
kolumnah, ki jih je obcasno objavljal v slovenskih revijah in stevilnih intervjujih, ki jih je dajal 
medijem. 

Pobudo za poimenovanje sta posredovala Drustvo slovenskih pisateljev In Svetniski klub Liste 
Zorana Jankovica. 

5. Pot Rdeeega kriia 

Rdeei kriz je mednarodna organizacija, kije bila ustanovljena 23. oktobra 1863 v Zenevi, ko so se 
srecali predstavniki 16 drzav in na pobudo Jeana Henrija Dunanta ustanovili clovekoljubno 
organizacijo Mednarodni Rdeci kriz, 

Organizacija je dokoncno zazivela naslednje leto, med njenimi cilji pa je bila predvsem nevtralna 
pomoc vsem udelezencern vojn . Simbol organizacije je postal rdeci kriz na belem ozadju (obrnjena 
svicarska zastava), kasneje pa tudi muslimanski rdeci polmesec in Davidova zvezda. Organizacija 
dane s deluje v 160 drzavah. V Slovenijije bil Rdeci kriz ustanovljen leta 1944. 

7. decembra 2005 so drzave clanice izglasovale uvedbo tretjega simbola, rdeci kristal, tako da se bo 
lahko izraelska organizacija Magen David Adorn vkljucila v Mednarodni komite Rdecega kriza 
(JCRC) , saj do sedaj simbol te organizacije, rdeca Davidova zvezda, ni bil priznan kot simbol Rdecega 
kriza . 

Pobudo za poimenovanje je posredoval Rdeci kriz Slovenije, ki je pred letom dni sprozil akcijo 
poimenovanj , ki bi naj se izvedla v slovenskih obcinah in da bi stem poudarili in pocastili vlogo tel' 
pomen te humanitarne organizacije. Poimenovanje Pot Rdecega kriza je izbrana zaradi svojega 



poslanstva humanitarne organizacije, ki jo ima v svetu in pri nas. 

6. Zajcevi dvori 

Poimenovanje ulice Zajcevi dvori temelji na krajevno obicajnem nacinu poimenovanja posameznih 
ulic ob sedanji Jurckovi cesti, ki je uporabljena ze v bliznji okolici po izvornih imenih krnetij, po 
priimkih nosilcev kmeckega gospodarstva, v blizini je uporabljeno ime po kmetiji Jesih ulica pa je 
poimenovana kot Jesihov stradon. Sedaj je na zemljiscih nekdanje kmetije »Zajc« zgrajenih vee 
objektov. 

Pobudo za poimenovanje je posredovana s strani potomca kmetije Zajc in s strani investitorja objektov 
PETMAT d.o.o. Jurckova cesta 79. 

7. Chopinov prehod 

Frederic-Francois Chopin (rojen kot Fryderyk <ranciszek Chopin, poljsko tudi Szopen), poljski 
skladatelj in pianist, * I. marec 1810, Zelazowa Wola, Poljska, t 17. oktober 1849, Pariz, Francija. 

Chopin se je rodil na poljskem podezelju, kjer se je tudi zacela njegova glasbena pot. Splosno je 
priznan kot najvecji poljski skladatelj in eden izmed najvecjih skladateljev za klavir, za katerega je 
napisal veliko vecino svojih del. 

Chopinova strast do glasbe se je pokazala ze zelo zgodaj . Njegov prvi ucitelj je bil Wojciech Zywny, 
pod mentorstvom katerega je Chopin ze z osmimi leti igral na koncertu. lsto leto je napisal tudi svojo 
prvo skladbo (polonezo), ki je bila tudi natisnjena. Leta 1826 je koncal srednjo solo, solanje je 
nadaljeval na konservatoriju v Varsavi. Studiral je klavir in kompozicijo pri Josefu Elsnerju. 

Leta 1829 je z velikim uspehom nastopil na Dunaju , leta 1831 pa se je odselil v Pariz , kjer se je druzil 
z Berliozom , Lisztom, Mendelssohnom in drugimi umetniki. Kot skladatelj je bil predstavnik 
romantike. Umrl je mlad zaradi tuberkuloze. Njegovo srce je bilo shranjeno v posodi s konjakom 

Frederic Chopin je eden od predstavnikov romanticne glasbe prve polovice 19. stoletj a. Njegova dela 
spadajo med najtez]] del glasbene literaure. Zelo znane so tri Chopinove sonate . Njegova prva sonata 
je bila napisana leta 1827 inje v C molu, njegovo drugo sonato v B moluje napisalleta 1837, njegovo 
tretjo sonato v H molu pa leta 1844. 

Chopin je zelo znan tudi po svojih etudah . Napisal je 24 etud, ki veljajo za ene izmed najtezjih 
(problem kromaticnih terc, arpeggiov ipd. in so primerljive z Lisztovimi). Chopin je pray tako napisal 
tudi 4 balade (zelo mana je balada v G molu, igrana v filmu Pianist), 24 preludijev, veliko stevilo 
Nocutrn, valckov , impromtujev polonez in Mazruk ter 3 skerce. Napisal je tudi eno fantazijo v F molu, 
ki velja za visek Chopinove literature . 

Pobudo za poimenovanje je prispela v casu praznovanja 200. obletnice Chopinovega rojstva in v duhu 
dolgoletnega sodelovanja s Poljsko drzavo, ki jo je posredoval g. Joze Colaric iz Krka d.d. 

8. Kopaceva cesta 

Vlasto Kopac, slovenski arhitekt, graficni oblikovalec, ilustrator in planinec , * 3. marec 1913, Ziri, t 
30. april 2006, Ljubljana. 

Arhitekt Vlasto Kopac se je rodil v druzini slovenskega akadem skega slikarja. Po ocetu je podedoval 
dar oblikovanja. Leta 1934 se je vpisal na arhitekturo Ljubljanske univerze in bil v letih 1937 do 1940 
pri J. Plecniku zaposlen kot risar. Zaradi komunisticne propagandeje billetal936 obsojen na 4 mesece 
zapora. Od leta 1938 je bil clan KPS. Oktobra 1943 ga je aretirala domobranska politicna policija in 



od januarja 1944 je bil taboriscnik v Dachau. Po koncani vojni je bil prvi predsednik Planinske zveze 
Siovenije. Kot alpinist je bil aktiven ze pred letom 1941. Zasluzen je za pripravo in izdajo prvih dveh 
povojnih planinskih zemljevidov. Avgusta 1948 je bil na t.i. dachauskih procesih obsojen na smrt, nato 
pomiloscen na 20 let odvzema prostosti s prisilnim delom . Aprila 1952 je bil pogojno izpuscen, nato 
pa 1971 rehabilitiran. ad 1963 do 1969 je bil ravnatelj medobcinskega zavoda za spornenisko varstvo 
v Ljubljani. 

Kopac, velik Ijubitelj planin, predvsem Velike planine, je ze leta 1934 postal med prvimi najemniki 
pastirske koce na Veliki planini . Po vojni se je zavzemal za urejanje Velike planine, da bi Ie ta tako 
ohranila svojo prvotno podobo. 

Pobudo za poimenovanje je posredoval svetnik Ales Kardelj . 

9. Kanonijeva cesta 

Janez Kanoni-Ivan, slovenski zdravnik-psihiater, partizan, castnik in prvoborec, * 1904, Fordenberg, 
Leoben, Avstrija.Umrl v Ljubljani 1973 leta. 

Leta 1941 je vstopil v NOB, kjer je postal upravnik partizanskih bolnisnic. Med leti 1942 in 1943 je 
bil v italijanskem zaporu 

Prof.dr. Janez Kanoni velja za nestorja sodobne, povojne slovenske psihiatricne sluzbe, ki jo je po 2. 
Svetovni vojni gradil na povsem porusenih temeljih. Rodil se je leta 1904 v Vordernbergu pri Leobnu 
na avstrijskem Stajerskem v proletarski druzini zeleznicarskega delavca. Ljudsko solo je koncal v 
Siski pri Ljubljani, nizjo in visjo gimnazijo pa v Ljubljani leta 1923. Medicino je studiral v Ljubljani 
in Zagrebu, kjer je leta 1929 promoviral. 
Kot zdravniski pripravnik se je zaposlil v bolnisnici na Golniku, zatem pa v psihiatricni bolnisnici v 
Novem Celju. Studij psihiatrije je izpopolnjeval na pariski kliniki Salpetriere v letih 1933 do 1935 
kjer je specializiral socialno psihiatrijo in na psihiatricnern institutu Maxa Plancka v Munchnu pri 
prof. Kurtu Schneiderju in prof. Ernstu Rudinu, kjer je specializiral psihopatologijo in na njeni 
podlagi pripravil osnove temeljev slovenske psihiatricne sluzbe, ko je v dogovoru s svojim 
mentorjem, prof. dr. Alfredom Serkom spisal znanstveni elaborat v katerem je zajel sintezo 
biologisticnega - Freudovega nauka, ter socialnega- Adlerjevega nauka. 
Po drugi svetovni vojni je bil profesor Kanoni imenovan za izrednega profesorja psihiatrije na 
medicinski fakulteti v Ljubljani socasno pa se za ravnatelja bolnisnice za dusevne bolezni na 
Studencu. Februarja 1946 z dekretom ministrstva za ljudsko zdravje postane inspektor za psihiatrijo 
pri narodni vladi. 
Bil je tudi predavatelj forenzicne psihiatrije na pravni fakulteti v Ljubljani in klinicne psihologije na 
filozofski fakulteti v Ljubljani in zazelen predavatelj socialne psihologije na ljudskih univerzah. 
Svoj pogled na nadaljnji razvoj sodobne povojne evropske psihiatrije je predstavil na 1. povojnem 
mednarodnem simpoziju, ki je potekal v Bernu /Svica/ in kjer je za svoj referat pozel stevilna 
priznanja, ter te poglede na predavanjih predstavljal tudi na tujih institutih, oz. fakultetah. Profesor 
Kanoni je bil pionir Dispanzerske obravnave psihiatricnih bolnikov, zato je njegova zasluga da so vse 
vecje bolnisnicne ustanove dobile tudi svoje psihiatricne dispanzerje. Ravnatelj in direktor bolnisnice 
na Studencuje bit od leta 1945 do 1966. 

Pobudo za poimenovanje je posredoval svetnik Ales Kardelj . 

10. Siva pot 

Siva pot predstavlja vezno ulico in je poimenovana kot utica, ki ima predvsem vlogo povezovalne 
ulice - stirih ulic, ornogoca izvedeno mrezo cest, ki jo uporabljajo lokalni prebivalci za dostop do 
pretezno stanovanjskih objektov in spremljajoCi poslovni dejavnosti tu bivajocih lastnikov objektov. 
Pobuda za poimenovanje je poslana s strani CS Vic, ki je prvotno predlagala vrsto imen, vendar ni 



izvedla ankete med prebivalci. Po javni razgrnitvi je predlog imena potrjeno s strani CS Vic. 

Pobudo je posredovala CS Vic. 

11. Stukljeva cesta 

Leon Stukelj [leon stukelj], slovenski telovadec in olimpionik, pravnik, * 12. november 1898, Novo 
mesto, Siovenija, t 8. november 1999, Maribor, Siovenija. 

Leon Stukelj se je rodil v Novem mestu , takrat Avstro-Ogrska, danes Siovenija. Je pomembna 
osebnost v slovenski sportni zgodovini, saj je eden redkih slovenskih sportnikov, ki so bili v svoji 
disciplini v samem svetovnem vrhu, kjer je vztrajal od svetovnega gimnasticnega prvenstva leta 1922 
v Ljubljani do olimpijskih iger leta 1936 v Berlinu, kjer je zaokrozil svojo bogato sportno pot. 
Nastopil je na sedmih velikih tekmovanjih in skupno osvojil 20 kolajn: 8 zlatih, 6 srebrnih in 6 
bronastih. Sarno na olimpijskih igrah je skupno osvoj il 6 kolajn: dye zlati v Parizu 1924, zlato in dye 
bronasti v Amsterdamu 1928 ter srebro v Berlinu 1936. Njegova zbirka bi zagotovo bila se obseznejsa, 
ce bi se Kraljevina Jugoslavija udelezila iger v Los Angelesu leta 1932. 

Leta 1927 je dokoncal studij prava. Po koncani sportni poti je delal kot sodnik, najprej v Novem 
mestu, nato pa v Lenartu in Mariboru, kjer je zivel vse do smrti. Stukel] ni bil simpatizer nove 
komunisticne oblasti v Jugoslaviji, zaradi cesar je bil po 2. sv. vojni kratek cas zaprt. Komunisticna 
oblast ga je zatem izpustila, a mu trajno prepovedala opravljati sodniski poklic. Stukel] je do 
upokojitve vee desetletij delal kot sodni asistent. Kljub temu pa je Stukelj veckrat dejal, da do 
povojnih oblasti zaradi tega ni imel nobenih zamer. V devetdesetih letih 20. stoletja je Stukelj veljal za 
najstarejsega se zivecega olimpionika (dobitnika zlate olimpijske kolajne). Zaradi te vloge je bil 
povabljen na otvoritev olimpijskih iger v Atlanti leta 1996. Tam je s svojo cilostjo pri skoraj 98 letih 
navdusil vse, tudi takratnega predsednika ZDA Billa Clintona, ki mu je segel v roko. Vse do smrti 
zaradi nenadnega srcnega napada Ie nekaj dni pred 101. rojstnim dnevom je bil aktiven in je 
vsakodnevno vadil na krogih v domacem stanovanju. Na njegov 100. rojstni dan je bila organizirana 
velika proslava v rodnem Novem mestu. Docakal je 100 let, 11 mesecev in 26 dni ali 36885 dniyl 

Danes se po njem imenujeta sportni dvorani v Novem mestu in Mariboru. 

Svetovna prvenstva Olimpijske igre 

Moska gimnastika Moska gimnastika 

Ziato 1922 bradlja Ziato 1924 mnogoboj 

Ziato 1922 drog Ziato 1924 drog 

Ziato 1922 krogi Bron 1928 mnogoboj 

Srebro 1922 konj z rocaji Bron 1928 ekipne mesane vaje 

Srebro 1922 plavanje Ziato 1928 krogi 

Bron 1922 skok v visinn Srebro 1936 krogi 

Ziato 1926 drog 

Ziato 1926 krogi 

Srebro 1926 mnogoboj 

Bron 1926 bradlja 

Bron 1930 drog 

Pobudo za poimenovanje je posredoval dr. Vojan Rus. 



12. Lorenzova cesta 

Primoz Lorenz, slovenski pianist in pedagog, * 5. april 1942, Ljubljana, t 2.januar 2007, Ljubljana. 

Na Akademiji za glasbo v Ljubljanije studiral klavir, dirigiranje in komorno igro, od leta 1972 paje 
tudi pouceval na tej ustanovi. Prirnoz je bil clan legendarnega Tria Lorenz, najstarejse komome 
skupine v Sioveniji. Sicer je bil sirsi javnosti poznan tudi kot organizator in idejni vodja drustva Imago 
Sloveniae, ki skusa kultumo obuditi stara mestnajedra v Sioveniji. 

Njegova brata sta Tornaz Lorenz in Matija Lorenz, sestra paje priznana slovenska urednica Bemarda 
Jeklin. Trio Lorenzje za vedno izgubil izvirnega clana. Po hudi boleznije narnrec v 65. letu starosti 
umrl pianist Primoz Lorenz. 
Leta 1942 v Ljubljani rojeni Lorenzje vee kot pol stoletja z bratoma Tornazem in Matijo nastopal v 
Triu Lorenz, obenem paje sodeloval tudi pri snemanju plose in kaset za dornace in tuje radijske in 
televizijske hise. Za svoje glasbene dosezke je Prirnoz Lorenz med drugim preje1 tudi dye nagradi 
Presernovega sklada, nagrado Drustva slovenskih skladateljev (drustvo je Prirnoza Lorenza leta 1998 
imenovalo tudi za svojega castnega clana), nagrado JRT za najboljsi komorni posnetek, zlato medaljo 
Drustva jugoslovanskih skladateljev in red zasluge za narod s srebmimi zarki . 

Boj za ozivljanje mestnihjeder 
Primoz Lorenz nam bo v spominu ostal tudi kot promotor kulturnega zivljenja v starih jedrih 
slovenskih mest. Ta del svoje dejavnosti je Prirnoz Lorenz uresniceval kot predsednik Ijubljanskega 
Drustva za ozivljanje kultume podobe starega mestnega jedra in nacionalnega projekta Imago 
Sioveniae. Projektu, katerega cilj je promocija slovenske kulture na najvisji ravni - poudarek je 
predvsem na glasbi, se je do zdaj prikljucilo ze skoraj 30 slovenskih obcin, njegovi sodelavci pa so se 
lotili tudi promocije slovenske kulture na tujem. 

Sirjenje poznavanja slovenske glasbene ustvarjalnosti 
V vlogi promotorja slovenske kultume ustvarjalnosti je Prirnoz Lorenz vedno deloval tudi kot clan 
druzinske zasedbe. Trio Lorenzje narnrec pri oblikovanju svojega repertoarja, ki gaje vecinoma 
izvajal kar na pamet, posebno pozornost namenjal skladbam domacih avtorjev. Pomen tria so 
prepoznali tudi stevilni domaci skladatelji, ki so nekaj del napisali posebej za Trio Lorenz. 

Zvestoba Ijubljanski Akademiji za glasbo 
Prirnoz Lorenz sije akademsko glasbeno izobrazbo pridobil s studijern na Ijubljanski Akademiji za 
glasbo, kjer je diplomiralleta 1966. V isti ustanovi je studij tudi nadaljeval in ga sklenil z 
magisterijem iz komorne igre. Akademiji je Primoz Lorenz ostal zvest tudi pozneje. Leta 1972 je zacel 
poucevati, in sicer je na studente prenasal znanje 0 igranju klavirja in 0 komorni igri, od leta 200 I je 
imel naziv rednega profesorja. 

Pobudo za poimenovanje je posredoval svetnik dr. Jozef Kunic. 

13. Betettova cesta 

Julij Betetto, slovenski pevec (basist - »basso cantate«) in pedagog, (17. avgust 1885, Ljubljana t 14. 
januar 1963), Ljubljana, Siovenija. 

Bil je steber Ijubljanskega opernega in koncertnega dogajanja. V dolgoletnem nastopanju je pel vse 
glavne basovske vloge svetovnega opernega repertoarja. Nastopal je tudi v operah na Dunaju in v 
Miinchnu. 



Prepevati je zacel v zboru Delavskega drustva, izobrazeval pa se je v soli Ljubljanske glasbene matice 
(v zboru , ki ga je vodil Matej Hubad), kasneje pa se pri tedaj vodilnemu slovenskemu pevskemu 
pedagogu, Franu Gerbicu. V operi je debitiral z 18-imi leti z vlogo Mihe v Smetanovi operi Prodana 
nevesta . Leta 1905 je opravil avdicijo v Dunajski dvorni operi , vendar se je zaradi slabih financnih 
pogojev vrnil v Ljubljano, kjer je kmalu kot solist zaslovel do te mere, daje prejel avstrijsko stipendijo 
in celo priporocila skladatelja in dirigenta Gustava Mahlerja. Tako je dobil stalni angazma v Dunajski 
dvorni operi , kjer je do leta 1922 nastopil vee kot 1000-krat, v vseh pomembnih basovskih vlogah 
zeleznega repertoarja. Leta 1923 se je vrnil v Ljubljano, kjer je postal ravnatelj ljubljanske Opere. Med 
leti 1933 in 1940 je bil ravnatelj konservatorija Ljubljanske glasbene matice, ko se je le-ta leta 1939 
preimenoval v Akademijo za glasbo v Ljubljani pa njen rektor (v danasnjem casu bi bil njegov naziv 
dekan) . Leta 1951 je prejel Presernovo nagrado za svoje umetnisko in pedagosko glasbeno delo. Julij 
Betetto sodi med najpornembnejse slovenske poustvarjalne umetnike v slovenski glasbeni zgodovini. 

Pobudo za poimenovanje je posredovala Akademija za glasbo v Ljubljani. 

14. Cvetkova ulica 

Dragotin Cvetko, slovenski muzikolog in skladatelj, * 19. september 1911, Vucja vas pri Ljutomeru, 
t 2. september 1993, Ljubljana. 

Studiral je na glasbenem konzervatoriju in na Filozofski fakulteti v Ljubljani, iz kompozicije se je 
izpopolnjeval se v Pragi. Kot odposlanec se je udelezil Zbora odposlancev slovenskega naroda v 
Kocevju. 

Bil je profesor glasbene zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in od leta 1970 redni clan 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAlU). 

Leta 1961 je prejel Presernovo nagrado za Zgodovino glasbene umetnosti na Sloven skem. 

Je brat Cirila Cvetka. 

Pobudo za poimenovanje je posredovala Akademija za glasbo v Ljubljani. 

15. Kumerjeve ulica 

Zmaga KUMER znanstvenica iz Ljubljane- etnomuzikologinja (1924-2008), ki je bila moo drugim 
vse do upokojitve leta 1988 raziskovalka, od leta 1973 pa tudi znanstvena svetnica na 
Glasbenonarodopisnem institutu ZRC SAlV. Kumerjeva se je ukvarjala z zbiranjem, zapisovanjem, 
analiziranjem in posredovanjem slovenske ljudske glasbene dediseine. Rodila se je leta 1924 v Ribnici 
na Dolenjskem. Diplomirala je iz slavistike na ljubljanski filozofski fakulteti ter na folklorno
zgodovinskem oddelku Akademije za glasbo v Ljubljani. Leta 1955 je doktorirala z disertacijo 
Slovenske priredbe srednjeveske bozicne pesmi »Puer natus in Betlehem«. Njeno raziskovanje je 
zajemalo celotno pesemsko izrocilo, a se je pri svojem delu posebej posvecala pripovednim pesmim. 

Na podlagi teh raziskav je nastalo veliko slovensko-nemsko deJa Vsebinski tipi slovenskih 
pripovednih pesmi, ki je irnelo velik mednarodni odmev. Po njeni zaslugi smo Slovenci eden redkih 
evropskih narodov, ki premorejo tako delo. Drugo podrocje njenega raziskovanja so postala slovenska 
ljudska glasbila in godcevstvo. Na podlagi obseznega gradiva, nabranega z dolgoletnim terenskim 
raziskovalnim delom, jih je opisala, opredelila in razvrstila po mednarodni klasifikacij i - rezultat tega 
delaje knjiga Slovenska ljudska glasbila in godci. 



Zmaga Kumer je poleg 28 samostojnih knjig napisala tudi vee kot 400 razprav, studij in clankov za 
domace in tuje znanstvene ter strokovne revije. Sintezo svojega raziskovanja, obogateno tudi z 
izsledki drugih slovenskih etnomuzikologov, je objavila leta 2002 v delu Siovenska Ijudska pesem, 
mimo katerega ne bo mogel nihce, kdor se bo ukvarjal z raziskovanjem slovenske ljudske pesmi. 

Za svoje delo in seznanjanje evropske strokovne javnosti s slovensko ljudsko kulturo je leta 1992 na 
Dunaju prejela Herderjevo nagrado. Doma ji je bila leta 1999 za zivljenjsko delo podeljena Zoisova 
nagrada, stroka se ji je oddolzila z Murkovim priznanjem, leta 1996 pa je postala castna clanica 
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU . 

Pobudo za poimenovanje je posredovala ZRC SAZU . 

16. Ukmarjeva ulica 

Vilko Ukmar, slovenski skladate1j, pedagog in muzikolog, (10 . februar 1905, Postojna - 24. oktober 
1991, Ljubljana) 

Studiral je 1924-30 na drzavnem konservatoriju in 1924-28 na Pravni fakulteti v Ljubljani (diplomiral 
1931), nato se je 1931-32 se izpopolnjeval na Novem dunajskem konservatoriju pri Ivanu Langstrothu 
in na Visoki soli za glasbo in gledalisce pri Franzu Scmidtu, ter 1932-34 na Glasbeni akademiji v 
Zagrebu. 1934-43 je predaval na drzavnem konservatoriju oziroma Glasbeni akademiji v Ljubljani, 
1939-45 je bil tudi direktor Ijubljanske Opere. Od 1948 je predaval kot docent, izredni profesor (1951) 
in redni profesor (1961-74) za svetovno zgodovino glasbe in kompozicijo na Akademiji za glasbo. Na 
Oddelku za muzikologijo je predaval v letih 1962-1979 kot honorarni redni profesor za zgodovino 
starejse svetovne glasbe. Prejel je Presernovo nagrado za kompozicijo(1967) in za zivljenjsko delo 
(1985). Kot skladatelj (orkestralna, komorna in scenska dela) je izhajal iz pozne romantike, vendar se 
je ze kmalu pokazal vpliv impresionizma, ki se je v zadnjih desetletjih preusmeril v ekspresionizem. V 
muzikoloskih delih je posvecal posebno pozornost stilnoestetskim vprasanjem. Kot avtor prve 
svetovne glasbene zgodovine v slovenscini je izhajal iz stilne periodizacije G. Adlerja, ki jo je 
prilagajal lastnim pogledom in nacelom Dvorakove in Cankarjeve umetnostnozgodovinske sole. 
Glavna dela: Zgodovina glasbe, Ljubljana 1948; Glasba v preteklih dobah, Ljubljana 1955; G1asba v 
preteklosti, Ljubljana 1972; Zbornik slovenskih samospevov od pricetkov do modeme dobe I, Il (z 
uvodno studijo), Ljubljana 1953; Srecanja z Ju1ijem Betettom, Ljubljana 1961. 
Lit.: SBL, 13. zv. 1982,276-277 (z bib I.); Hommage aVilko Ukmar (programski list), Postojna 1997. 

Skladateljski opus Vilka Ukmarja predstavlja pomemben in nepogresljiv opus slovenske glasbene 
dediscine. 

Pobudo za poimenovanje je posredovala Akademija za glasbo v Ljubljani. 

17. Premrlova ulica 

Stanko Premrl, slovenski duhovnik, skladatelj in glasbeni pedagog, * 28. september 1880, Podnanos, 
t 14. marec 1965, Ljubljana. 

Uspesno je zakljucil tudi studij na konzervatoriju na Dunaju. Od leta 1909 do 1939 je bil regens chori 
Ijubljanske stolnice. Med leti 1908 in 1939 je bil ravnatelj orglarske sole, od 1911 do 1939 pa urednik 
revije Cerkveni glasbenik. 



Odlocilno je vplival na razvoj slovenske cerkvene glasbe. Bil je eden najbolj plodovitih slovenskih 
skladateljev, saj je objavil preko dvatisoc skladb. Njegova liricna dusa je oblikovala prenekatero 
cudovito melodijo, aje ze uporabljal modernejsa kompozicijska sredstva. Na besedilo Presernove 
Zdravljice je 24. septembra 1905 napisal zborovsko skladbo, danes slovensko drzavno himno. 

Stanko Premrl se je rodilleta 1880 v st.Vidu pri Vipavi, umrl je leta 1965. Ko je odstudiral na Dunaju 
je deloval v Ljubljani. Skladalje predvsem cerkveno glasbo(bilje profesor na olgrarski soli in 
Akedemiji za glasbo), vendar tudi simfonicno, komorno, klavirsko in zborovsko. Njegovo najbolj 
znano delo je uglasbitev Presernove Zdravljice(slovenska himna). V letu 1959je napisal Sherzo za 
sinfonicni orkester. Sherzo je saljivega, veselega znacaja, hitrega tempa, trodobnega takta v 
sestavljeni, trodelni pisemski obliki. 

Pobudo za poimenovanje je posredovala Glasbena matica Ljubljana. 

6. Financne obveznosti mestne obeine in drugih udelezencev 

V skladu z dolocili Pravilnika bo moral lastnik stavbe novo tablico s hisno stevilko pritrditi na stavbo 
v osmih dneh po prejemu tablice in sporocila 0 spremembi imena ulice in hisne stevilke, ki mu ga bo 
na podlagi tega odloka posredovala Republiska geodetska uprava, Obmocna geodetska uprava 
Ljubljana, staro tablico na stavbi pa bo moral oznaciti na tak nacin, da bo iz oznacitve razvidno, 
da je neveljavna in jo odstraniti najkasneje v roku enega leta! 

Mestna obcina Ljubljana zagotovi financna sredstva za izvedbo stem odlokom dolocenih sprememb, 
napisne ulicne table, polnoletne osebe, ki imajo na obmoeju, na katerega se spremembe nanasajo, 
prijavljeno stalno ali zacasno bivalisce, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tern 
obmocju sedez, zagotovijo financna sredstva za kritje stroskov zamenjave osebnih dokumentov 
oziroma listin v zvezi s poslovanjem. 

Na podlagi 22. in 38. elena Pravilnika 0 dolocanju imen naselij in ulic ter 0 oznacevanju naselij, ulic in 
stavb (Uradni list SRS, st. 11/80) Mestna obcina Ljubljana zagotovi izvedbo stem odlokom 
predlaganih poimenovanj in sprememb po izracunu stroskov. 

Izracun stroskov 

Ulica - ime ulice enota St. hisnih tablic St. uliemh tabel 
- Zaicevi dvori 14 1 
- Siva pot 
- ulice v NS Rudnika 

2 
22 

- Pot Rdecega kriza 
- Knezov stradon 

2 
10 

- Novoimenovane ulice 19 x 2 
Skupno kosov 50 39 
Cena/kos EUR 20 245 

Stroski skupno EUR 1000 9310 

Ta predlog akta s prilogami je pripravljen za uvrstitev in obravnavo akta na 41. seji mestnega 
sveta v predpisanem obsegu elaborata. 



Komisija prcdlaga mcstncmu svetu, da uposteva predlagana poimcnovanja, spremembe in 
ugotovitvc potckov ulic, ukinitvi dvch ulie in prcdlogc stalisc mestn ega sve ta na dana vprasanja, 
pobude ter mnenja pristojne geo de tske uprave in delovnega telesa vlade. 

PRIPRAVILA :
 

Marjan BELEC
 

PRILOGE: 
graficne kart e: 
- poteka ulic na DT 
- poteka ulie na DOF 
mnenja pristojne geo detske uprave 
mnenja delovnega te lesa vlade 
predlogi sta lisc mestn ega sveta 
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PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Obcina: MOL 
Naselje : LJUBLJANA 

~ 

Pregledna karta po 
cetrtnlh skupnostih 

~. :,.:o.; 

<D CS crnuce 
Zasavska cesta 

<V CS Posa vje 
Stukljeva cesta 

® CS Beiigrad 
Boziceva ulica 

1":\ . Zalska ulica 
\iJ CS Center 

Chopinov prehod 
@ CS Janie 

Zalska ulica 
BTC : Avs trijska ulica 

Madt arska ulica 
Grska ulica 
Ulica gledali sca BTC 

Kano nijeva cesta 
Kova ciceva utica 

@ cs Moste 
Kanonijeva cesta 

<V CS Rudnik 
NS Rudnik : Jurckova cesta 

Lorenzova cesta 
Betett ova cesta 
KumerJeve ulica 
Premrlova utica 
Cvetkova ulica 
Ukmarjeva ulica 

t:::\ Zajcevi dvor i 
\b CS Trnovo 

Kopaceva cesta 
Jelovskova ulica 
Cesta na Loko 
Mivka 

CS Vic 
Pot Rdecega kriza 
Faj farjeva ulica 
Siva pot 

@ cs Roinik 
Pot Rdecega kriza 

c::::J meja cetrtne skupnosti 
~I ~-_  meja nas elja Ljubljana 

Komisija za poimenovanje 
naselii in ulic JuniJ 201 0 

Vir: RPE , OUR S 
OTN,OO F,M OL 



LEGENDA 

ime In p ctek uuce 

lme unce • stanje 
1m...once - predtog 

Av stnJSl<€tunce 

MM.rersee once 

vr;ka U1 1(8 

Uhce Q lo? ,j 31I~ ~ a BTC 

Zamenieva tusmn tabnc 

Avstr ijska ulica 
Madzarska ulica 
Grska ulica 
Ulica gledalisca BTC 

Ob ~i n a : MOL 
Naselje: LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

lllilla c J [)10 

\J\r APE,O UIIlS 
OT"I ,oor , IolOl 

LEGENDA 

lrne In potek unce 

1m. utica - stanJe 
Imi uuce - predlog 

Avs tnjska IJhC3 

MctdtarS:"duhca 

Grsk a unce 

Utica Q I t'd 3h S~a 8TC 

Za me nj".,e h lSnlh labhe 

Avstrijska ulica 
Madzarska ulica 
Grska ulica 
Ulica gledalisca BTC 

Ob~ ina : MOL 
Naselje: LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULIC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

w." e 2010 

IIIr: flP E , OUIIlS 
DT.... DOF. IolOl 

Avs trijska ulica ( v l .cl.odloka: novo imenovane ulice, zap. S1. I ) 
Madzarska ulica ( v l .cl.od loka: novo imenovane ulice, zap. S1. 2 ) 
Grska ulica ( v l. cl.odloka: novo ime nova ne ulice, zap. S1. 3 ) 
Ulica gledalisca BTC ( v l. cl.odloka: novo imenovane ulice, zap. s1. 4 ) 

1 



LEGENDA 

Ime In potek utica 

tme uhce - starue 
Ime UIIC& - predlog 

KO\l 3 CJt~\l a uli.;e 

ta lsk.3once 

Zemerueva tusnrh tab lie 

c:J meJe CS 

Kovaciceva ulica 

Zalska ulica 

Obcina: MOL 
Naselj e: LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEK OV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulie 

1ll.1l1t 2 (110 

~ ft fOE , OURS 
OfN .OO F. ...Ol 

LEGENDA 

tme In potek utica 

lme uhce • stenje 
nn e uuce - predioo 

KO\l acrceva uhce 
2:a :"~8 UliC8 

za memeva hlSnlh lat he 

c:J rner e cs 

Kovaciceva ulica 

Zalska ulica 

Obeina : MOL 
Nase lje : LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTE KOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naseli j in ulie 

IIII I II t 1 010 

IIIr: RP E, OURS 
OTN ,O OF. hlOt 

Kovaciceva ulica (v l .cl.odloka: novo imenovane ulice , zap . st. 5 ) 
Zalska ulica (v l .cl. odloka: ukinitev dela poteka ulice , zap. St. 6 ) 

2 
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LEGENDA 

Ime In polek vuce 

lme ulice ~ stenre 
lrne uuce • prealog 

_ Bozrceva uuce 

zame rueve rusmn tecuc. 

Boziceva ulica 

Obcina: MOL 
Nase/je: LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

Mi l'tt l0 10 

'Ilr: " PE,O UI'lS 
OTl~,DO F , MOl 

LEGENDA 

Ime in polek uuce 
Ima ukce - stenje 
Imit UIICC:; - predl og 

_ Bo1 j ~\lllUh ca 

zemerueva r usrun tabuc.> 

Boziceva ulica 

Obeina: MOL 
Naselje : LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

IIII I'I c 2010 

VIt: APE, OUlI:S 
OfJll.DO F, WOl 

Boziceva ulica ( v l. cl.odloka: novo imenovane ulice, zap. St. 6 ) 

I 
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LEGENDA 

lme In pct ek uhce 

lme uhce - stenje
 
Ime uuce - pre dlog
 

Pot R oe ¢~~ a KJi! 8 

FIJfcU'J&va ullc. 

Zame nrava msrun tablle 

Pot Rdecega kriza 

Fajfarjeva ulica 

Obtina: MOL 
Naselje: UUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulie 

"" J ~( 2 0HI 

..".. I'lP£ . OU1l: S 
OT.... oo r . IIl0l 

LEGENDA 

Ime In potek uuce 

Ime uhce - stanJe 
Ime Ulle., - predl og 

Pot Roetega kn:a 

FaJlarJ6va cuca 

Zemerueva hl~ n lh tab ltc : 

Pot Rdecega kriza 

Fajfarjeva ulica 

Obt ina: MOL 
Naselje : LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulie 

lII . rt ~ 20' 0 

W RFE ,O lJll S 
OU • • DO F. ... Ol 

Pot Rdecega kriza ( V l. cl.odloka: novo imenovane ulice, zap. st . 7 ) 
Fajfarjeva ulica (v l .cl, odloka: ukinitev dela poteka ulice , zap. S1.6 ) 
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LEGENDA 

tme In potek whee 

lme uhce • steme 
rm.. uuee - predlog 

_ Zajl: ~vl cvo n 

Zernenj eva tu srun tab lie 

• JurCkova casta	 79 A, 79 B, 19 D, 
79 E. 79 F 79 G 79 H. 79 J . 79 K. 
79L , 79 M. 79N . 79P . 79R 

Zajcevi dvori 

Obeina: MOL 
Naselje : LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POT EKOV uuc 

Kernisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

J \ll"u, lC 1 D 

,"PE , OUR S 
OT N .O O f . ~ O L 

LEGENDA 

lme In potek uuce 

Ime uhce - steme 
nne uuce - predlog 

_ zereevr cvco 

z emem eva msmn tache. 

• ..k.rtko va casta 19 A. 79 B. 79 D. 
79 E. 79 F 79 G 79 H. 79 J . 79 K. 
79 L. 79 M. 79 N, 79 P . 79 R 

Zaicevl dvori 

Obeina: MOL 
Naselje : LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV uuc 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

Ju ll~ 2010 

VIr: RPE , OURS 
OT" ,[)O f . /olOl 

Zajcevi dvori	 ( v l .cl.odloka: novo imenovane ulice, zap. 51. 8 ) 
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LEGENDA 

lme In p ote« uhce 

lme uhce - stanje 
Ime uuce - predlog 

Chopin(W prpMd 

Zemer ueva tusr un tabf!c 

Chopinov prehod 

Obci na: rl<10 L 
Naselje: LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTE KOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

lI4 arec 2010 

Vl~ RPE, OURS 
OTN , DOf , l<IOl 

LEGENDA 

lme in potekufic e 

lme unce - stame 
Im~ uliC'$ • predlog 

_ ChOptnOV p r~hO d 

zamerueve h l ~nlh tabhc 

Chopinov prehod 

Obcina: MOL 
Naselje: LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

" i1 ~ C 2 0 1 0 

Vir: RPE , OU RS 
OTN, OOF, JoI Ol 

Chopinov prehod ( V l .cl.odloka: novo imenovane ulice , zap. St. 9 ) 
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LEGENDA 

LEGENDA 

Ime In potak ullce 

tme uhce - stame 
nne once - predlog 

«oceceve ceste 

Jelcvskove unce 

Mlvka 

Casta ne tcec 

Zam eruava hlSnlh labile 

Kopaceva cesta 
Jelovskova ulica 
Mivka 
Cesta na lake 

Obcina : MOL 
Naselje : LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENO VANJ 
IN POTEK OV ULIC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

'h ,ac 2010 

\I'Ir PiPE. Q URS 
DTN ,oor , MOl 

Ime In potek uuce 

lme UhC9 • stanje 
lmt uuce - predlog 

«coaceva c.=. sta 

J910v~ko""3 unce 

Mlvka 

ceste ne LOkO 

Zamenieve h i~n lh tebuc 

Kopaceva cesta 
Jelovskova ulica 
Mivka 
Cesta na loko 

Obeina: MOL 
Naselje : LJUBLJ ANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKO V ULIC 

Kornisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

fiIl anH 2010 

"'Ir RPE,O Ul'lS 
DTN,oor , MOl 

Kopaceva cesta 

Jelovskova ulica 

Mivka 

Cesta na Loko 

( v l .cl.odloka: novo imenovane ulice, zap . 51. 10 ) 

(v l.cl , odloka: ukinitev dela poteka ulice, zap . St. 5 ) 

(v l .cl, odloka: ukinitev dela poteka ulice , zap. St. 3 ) 

(v Lcl . odloka: ukinitev dela poteka ulice , zap. St. 4 ) 
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LEGENDA 

lme in potekuuca 

Ime unce . steue 
nn e unce • predlog 

_ Kanonneva casta 

ze memeva h i~n ih tablIe 

r:::::::J rneia cs 

Kanonijeva cesta 

Obeina: MOL 
Naselje: LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulie 

111 .," 2 010 

\IIr: II:PE, GUR S 
OTN.oo r . 1Il0 l 

LEGENDA 

Ime In polek uuce 

lme ul l c~ • sterue 
ime uuce • predlog 

... «e nomjeve casta 

z em emeva hl;n ih tablie 

r:::::::J meta CS 

Kanonijeva cesta 

Obcina: MOL 
Naselje : LJUBLJANA 

PREDLOG POIM ENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

IIl.r l c l l)10 

Vir I'lPE , v U II:S 
DTI~ ,D O' , "' Ol 

Kanonijeva cesta ( v l .cl.od loka: novo imenovane ulice, zap. st. I I ) 
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LEGENDA 

'me in polek unce 

lme uhce - starue 
tme uuce - predlog 

_ ver na uuce 

Za rnanjsva h l~n lh tab lie --

Siva pot 

Obcina: MOL 
Naselje : LJUBLJANA 

PRED LOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Komisija za poimenova nje 
naselij in ulic 

lIli r, c 2010 

\fir.	 RPE, O URS 
DTN, Do r , Iol0l 

LEGENDA 

Ime rn potek unce 

Ime uhce • ster ue 
Ime unca • predlog 

_ vezne uuce 

za mer nava rusmn lablle ,- · 

Siva pot 

Obcina : MOL 
Naselje : LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTE KOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

1Il." t 2010 

-- I ......	 IIIPf , OURS 
OTN.oo r . ...OL 

Siva pot ( v l .cl.od loka: novo imenovane ulice, zap. s1. 12 ) 
Lipahova ulica (v I.CI. odloka: dejanski potek ulice, zap . st. 10) 

9 



LEGEND A 

lme .n c otek unce 

lrne unce - star ue 
rmeuuce - orecnoc 

Zamenjav a h l~n lh tablic --

Stukljeva cesta 

ObCina: MOL 
Naselje: LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

lII ~ flj t 20 10 

RPE . OURS 
DTN,DO F , MOl 

LEGEND A 

Ime in p otek uiic e 

Im& unce - stanje 
tme uuce - predl og 

Zam enieva nlSnl h tabuc. >-

Stukljeva cesta 

Obcina : MO L 
Naselje : LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTE KOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
nasel ij in ulic 

IIfilr'i c20 10 

VIr: fifE , O URS 
o r N.DO F, MOl 

Stukljeva cesta ( V l.cl .odloka: novo imenovane ulice, zap. S1. 13 ) 

10 



LEGENDA 
Ime In potek uuce 

tme unce - srar ue 
lme ubce - creoroc 

Jureko\,la ceste 

Lorenz o.... a cesta 

Betettov a ceste 
«cmeneve uuca 
Premrtcva uce 

Cveteov a uhca 

ukmerje va ut ca 
va p ofaru 

zarner uevahl~n lh tablic 
- Peruzzu eveusee129 
• Jurckovacesta 220. 223.226, 228 

229. 230,231,232. 233 
- Dolenjska casta 244 

Jurckova cesta 
Lorenzova cesta 
Betettova cesta 
Kumerjeve ulica 
Premrlova ulica 
Cvetkova ulica 
Ukmarjeva ulica 
ObCina : MO L 
Nase lje : LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POT EKOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
nasel ij in ulic 

JUflII 20 l(1 

....- RPE,G Uf;lS .... 
Dr N ,D Of . ~Ol 

LEGENDA 
tme In potek uuce 

'me uhce - steore 
Ime u lic ~ - predlog 

"lurtl<ova cesta 
t crerracve ceste 
s "tiltlova cests 
xurneqeve utica 

Prernrtova uhca 

Cve tkove utica 

Ul<I":'l.u')~ va wee 

Na pozaru 

Zamenjev a hlSnlh tcblic 
- Peruzzueva ujca 129 
- Jurtkova cesta 220, 223. 226.228 . 

229.23 0,23 1, 232.233 
- Dolenjska ceste 244 

Jurckova cesta 
Lorenzova cesta 
Betettova cesta 
Kumerjeve ulica 
Premrlova ulica 
Cvetkova ulica 
Ukmarjeva ulica 
Obcina : MOL 
Naselje: LJUBLJANA 

PRED LOG POIMENOVANJ 
IN POTE KOV ULiC 

Komisija za poime novanje 
naselij in ulic 

JUfl lj2010 

I/Ir RPE,G U RS 
DTN , OO f ,W Ol 

Lorenzova cesta, Betettova cesta, Cvetkova ulica (v l. cl.odloka: novo imenovane ulice, zap. st. 14-16) 

Premrlova ulica, Kumerjeve ulica, Ukmarjeva ulica ( v l .cl.odloka: novo imenova ne ulice, zap . st. 17-19) 

Jurckova cesta, Na pozaru (v l .cl, odloka: ukinitev dela poteka ulice, zap. st. 1-2 ) 

11 



LEGENDA 

[me In cctek unce 

lme UJIC. - sterue 
Imi- uuce . pred log 

mej a cetrtne skuono sf 

mere nese'ja LjUbljan a 

Zasavska cesta 

Obcina: MOL 
Naselje : LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTE KOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulic 

v, ~ I<PE , OU RS 
DT N . D O ~ . hlOl 

LEGENDA 

Ime In potek uuce 

lme WIC' - stante 
rme UhC6 • ored log 

_ Zaaavsk a ce st a 

mej a cetrtne skccn osn 

meja nasena Ljubljana 

Zasavska cesta 

Obcina: MOL 
Naselje : LJUBLJAN A 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Komisija za poimenovanje 
naselij in ulie 

VIr APE, OUR S 
OTN,D OF. WOl 

Zasavsk a cesta (v l .cl. odloka: dejan ski potek ulice, zap. 51. 7 ) 

12 



LEGENDA 

lme In potek uuce 

Ime unce - stanje
 
ifTIo? ...Iie. - preCllog
 

1l.. .. I "" 1I:l , .,~n
 

$I 80 ,111,1" ,88."",90,92,"4,6 '
 

Knezov stradon 

Obeina: MOL 
Naselje: LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Kanisi ja za poimenovanje 
nase lij in ulie 

lIIa'e c 2010 

~lI f .OU "S 

OT.... O O ~ .... OL 

LEGENDA 

Ime In oct ek uhce 

1m...unce - sta tue 
Imp ullce - predlo g 

__ Kne z~ streeon 

zam eraeva tllSnlh tabnc 
IO; nu""il•• , o'l 
tl : eo.82 , $4, 1I6 111l. 9 O. 9~ . 9• • 81 

Knezov stradon 

Obcina : MOL 
Naselje : LJUBLJANA 

PREDLOG POIMENOVANJ 
IN POTEKOV ULiC 

Kan isija za poimenovanje 
naselij in ulic 

It lHet 2010 

'1 ,r R lOf. OUR S 

OY" ,O O ' ,flII0 L 

Knezov stradon (v l .cl. od loka: ukinite v dela poteka ulice, zap. st. 11 ) 
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;'vllNISTRSTVO IA OKOLJ E IN PROSTOR 

REPliBLlKA SLOVE"ilJA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENUE 
www .gu.gov .si.c: pisama.gu(i11gov.si 

Zern ljcrnerska ulica 12, 1000 Ljubljana, t: 0 1418 48 00, f: 01 47848 34 
._..--_ .-_ _..-.__._..-._ - - ------ ------ - --_.-._-- -------- _---_.._..-._-_._-.-_.. 

Stevilka: 353 24-6/20 10-3 
Datum: 14 .05 .20 I0 , ) 

,,, I' 

Mestna obcina Ljubljana 
Komisija za poimenovanje nasel ij in ulic 
Adamic Lundrovo nabrezje 2 
p.p. 25, 1001 Ljubljana 

Zadeva: Pot rd ilo
 
Zveza: Vasa za hte va za izdajo pot rdila sL 35 3-162/2010-5
 

V prilogi vam pos ilj amo potrdilo, za katerega ste zap rosili .
 
Pot rdilo bomo skupaj z osta lo dokumentac ijo po sredoval i tud i Kornisiji za sta ndar d izacijo zemlje pisnih
 

imen Vlade Republike Sloven ij e , ki yam bo posredovala ustrezno mnenje..
 

B OjanPi~S spostova njcm 
Vi !ji <vet~ 

V vednost :
 
Komisija za standard izac ijo ze mljepisnih imen Vlade Republ ike Slov enije ,
 

Geografsk i institu t Antona M elika ZRC SA ZU,
 
Gosposka ulica 13, 1000 Lj ub ljana, Slovenij a .
 



MINlSTRSTVO 1..A OKOLJE IN PROSTOR 

REPUBLIKA SLOVENIJA Ci EODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJ E 
www .gu.gu v.si.c:pisarna .gu@go\..si 

Zemljcmerska ul ica 12, 1000 Ljubljana. t: 01 47848 00,1: 01 -in 48 34 

Stevilka: 35324-6/20 10-2 
Datum: 17.5.201 0 

Geodetska upra va v skladu z 2. odstavkom 14. elena Zakona 0 dolocanju obmocij ter imenovanju in 
oznacevanju naselij, ulic in stavb - ZDOION US (Uradni list RS, 51. 25/2008) izdaja 

P OTRDILO 

da v naselju Lj ublj ana v obcini Ljubljana ni ulic z imeni: 
Avstrijska ulica 
Madzarska ulica 
Grska ulica 
Ulica gledali sca BTC 
Kovaciccva ul ica 
Boziceva ulica 
Pot Rdecega kriza
 
Zaj cev dvor
 
Chopi nov prehod
 
Kop aceva ce sta
 
Kanonijcva cesta
 
Siva pot
 
Stuklova cesta
 
Lorenzova cesta
 
Betcttova cesta
 
Cvetkova ulica
 
Kumerjeva ulica
 
Ukmarjeva ulica
 
Prernrlova ulica
 

kot obcina Ljubljana predlaga v predlogu imenovanja nov ih ul ic. 

Potrdilo pripravil : 

B ()ja : ~,L-" -
V;' j i ,v~<X I 



MINlSTRSTVO ZA OKOLJI:: IN PROSTOR 

REPUBLIKA SLOVENlJA GEODETSKA UPRAVA REPUBUKE SLOVENIJE 
www. gu .gov.si.c:pisama .gu@gov.si 

Zcmlj erncrska uli ca 12. 1000 Ljubljana, I: OJ 4 78 48 00 . f: OJ 4784834 

Sifra: 35324-6/2010-4 
Datum: 17.05 .2010 

Mestna obcina Ljubljana 
'j	 Komisija za poimenovanje naselij in ulic 

Adamic Lundrovo nabrezje 2 
p. p. 25 . 100 I Ljubljana 

ZADEVA: Mnenje g lede predlogov imen in spremernb potekov ul ic v naselju Ljubljana 
Zveza: Predlogi irnen in sprememb potekov ulic v naselju Ljubljana 

Geodetska uprava Republikc Slovenije jc natancno pregledala predloge imen in sprernemb potckov ul ic v 

naselju Ljubljana in pr isla do naslednjih ugotovitev: 

Zajcev dvor: potek ulice ni skladcn s predvideno s iruac ijo oz . stanjem v naravi, v primeru novih 

stavb bodo nastale tezave z dolocitvijo lusnih stevilk 

Cesta Levstikove brigade, pravilcn naziv ulice , ki se ukinja je Utica Lev stikove bri gade 

Cesta na Loko, cesta na Loko poteka v obratni smeri kot je navedeno v predlogu (zacetek ceste 

je v kriiiscu s Kopacevo .. . .) 

Knezov stradon, manjka grafika ; iz obstojecega opisa in situacijc na terenu pa ni jasno katere 

hisne stevilke se prestevilcijo 

Geodetska uprava poziva Mestno obcino Ljubljana, da odpravi pomanjkljivosti in nam posreduje
 

popravljeno vcrzijo predlcga .
 



~
 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN
 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti
 
Gosposka ulica13, 1000 Ljubljana , Siovenija
 

Telefon : +386 (0)1 4706 360
 
Faks: +386 (0)1 425 77 93
 
E-posta: kszivrs@zrc-sazu .si
 

Stev.: 41/2010
 
Datum: 11 .6.2010
 

Mestna obcina Ljubljana,
 
Mestni svet,
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic,
 
prof. dr. Milena Mileva Blazic, predsednica ,
 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25,
 
1001 Ljubljana
 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6.2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8. 6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Avstrijska utica 

Komisija je sklenila , da je predlagano zemljepisno ime Avstrijska ulica v skladu z 
veljavnim Zakonom 0 dolocan]u obmoci] ter imenovanju in oznacevanju naselij, ulic in 
stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom. 
Vendar komisija pri poimenovanju naselij, ulic in stavb po drzavah in glavnih mestih 
ali podobnih zemljepisnih pojavih predlagatelje opozarja , da so lahko taka 
poimenovanja sporna glede na jezikoslovno merilo pomenskomotivacijske 
primernosti. Tudi v obravnavanem primeru lahko poimenovanja majhnih ulic na 
obrnocju nakupovalnega sredisca na obrobju Ljubljane ustvarjajo izrazito 
nesorazmerje med poimenovanjem in poimenovanim glede velikosti in pomena teh 
ulic, nakopicenost taksnih imen pa se dodatno precenjuje poimenovano in s 
pomenskomotivacijskega vidika podcenjuje (precenjuje) pomen drzav in glavnih 
mest. Pri ugotavljanju primernosti posameznega zemljepisnega imena je treba 
upostevati tudi nacelo spostljivosti . 

Lep pozdrav , .1l11'Y;I/'/O-Titufe.e 
VlADA REPU OLI K E SLOV E N IJ E dr. Maja Topole , tajnica KSZI VRS 

KO M ISIJA ZA STANDARDIZACIJO 
ZEMLJEPISN IH IMEN 

LJUBLJANA 

mailto:kszivrs@zrc-sazu.si
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti 
Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana , Siovenija 

Telefon: +386 (0)1 4706 360 
Faks: +386 (0)1 425 77 93 
E-posta: kszivrs@zrc-sazu.si 

Stev.: 42/2010 
Datum: 11. 6. 2010 

Mestna obcina Ljubljana , 
Mestni svet , 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic, 
prof. dr. Milena Mileva Blazic, predsednica, 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25, 
1001 Ljubljana 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8. 6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Kanonijeva cesta 

Komisija je sklenila, da je predlagano zemljepisno ime Kanonijeva cesta sicer v 
skladu z veljavnim Zakonom 0 dolocanju obrnocij ter imenovanju in oznacevanju 
naselij, ulic in stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom, a zaradi 
nedvoumnosti oziroma manjse rnoznosf zamenjav med osebami z enakim priimkom 
je z vseslovenskega stalisca ustrezneje, da osebo, po kateri se ulica imenuje, 
navedemo s polnim imenom. Zato predlagamo ulicno ime 

Cesta Janeza Kanonija 

Lep pozdrav, 
~ 

VLADA RE P U £3 L1 KE ::;1 OVENIJE 

KOMISIJA ZA STA NOA F1DIZACIJO 
ZEMLJ EPISN IH IhJ1 EN dr. Maja Topole , tajnica KSZI VRS 

LJU B LJA I' J.fl 

mailto:kszivrs@zrc-sazu.si
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti 
Gosposka ulica13 , 1000 Ljubljana, Siovenija 

Telefon: +386 (0)1 4706 360 
Faks: +386 (0)1 425 77 93 
E-posta : kszivrs@zrc-sazu .si 

Stev. : 43/2010
 
Datum : 11.6.2010
 

Mestna obcina Ljubljana ,
 
Mestni svet,
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic,
 
prof. dr. Milena Mileva Blazic, predsednica ,
 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25,
 
1001 Ljubljana
 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8. 6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Betettova cesta 

Komisija je sklenila, da je predlagano zemljepisno ime Betettova cesta sicer v skladu 
z veljavnim Zakonom 0 dolocanju obrnocij ter imenovanju in ozriacevanju naselij, ulic 
in stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom , a zaradi nedvoumnosti 
oziroma manise rnoznosf zamenjav med osebami z enakim priimkom je z 
vseslovenskega stalisca ustrezneje , da osebo, po kateri se ulica imenuje, navedemo 
s polnim imenom. Zato predlagamo ulicno ime 

Cesta Julija Betetta 

e
 Lep pozdrav,
 

VLADA R EPUOLIKE S LO VE N IJ E /l 1t~ 'vfcav~Lb,ee 
KOMISIJA ZA STANDARDIZAC IJO 

ZEMLJEPISN IH IM EN dr . Maja Topole, tajnica KSZI VRS 
LJUBLJA N A 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti 
Gosposka ulica13, 1000 Ljubljana, Siovenija 

Telefon: +386 (0)1 4706 360 
Faks: +386 (0)1 425 77 93 
E-posta: kszivrs@zrc-sazu.si 

Stev. : 44/2010
 
Datum: 11 . 6. 2010
 

Mestna obcina Ljubljana ,
 
Mestni svet,
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic,
 
prof. dr. Milena Mileva Blazic, predsednica,
 
Adamic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25,
 
1001 Ljubljana
 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6.2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8. 6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Stukljeva cesta 

Komisija je sklenila, da je predlagano zemljepisno ime Stukljeva cesta v skladu z 
veljavnim Zakonom 0 dolocanju obmocij ter imenovanju in oznacevanju naselij , ulic in 
stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom, a zaradi nedvoumnosti oziroma 
manjse moznosti zamenjav med osebami z enakim priimkom je z vseslovenskega 
stalisca ustrezneje , da osebo, po kateri se ulica imenuje, navedemo s polnim 
imenom . Zato predlagamo ulicno ime 

Cesta Leona Stuklja 

Lep pozdrav, ~ 
VLADA REP U OLI KE SLO V EN IJ E 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO /l1 [ fJvt~ \}~. 
ZEMLJEPISNIH 1M EN 

LJUBLJANA dr. Maja Topole, tajnica KSZI VRS 

mailto:kszivrs@zrc-sazu.si
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti 
Gosposka ulica13 , 1000 Ljubljana, Siovenija 

Telefon : +386 (0)1 4706 360 
Faks: +386 (0)1 425 77 93 
E-posta: kszivrs@zrc-sazu.si 

Stev.: 45/2010 
Datum: 11 . 6. 2010 

Mestna obcina Ljubljana, 
Mestni svet, 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic, 
prof. dr. Milena Mileva Blazic, predsednica , 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25, 
1001 Ljubljana 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8. 6. do 11 . 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Lorenzova cesta 

Komisija je sklenila, da predlagano zemljepisno ime Lorenzova cesta ni v skladu z 
veljavnim Zakonom 0 dolocanju obmccii ter imenovanju in oznacevanju naselij, ulic in 
stavb, ker ne ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom. Ustrezen svojilni pridevnik 
bi bil Lorencev ali Lorenzev (prim. SP 2001, paragraf 957 in geslo Lorenz). 
Vendar je zaradi nedvoumnosti oziroma rnanjse moznosti zamenjav med osebami z 
enakim priimkom z vseslovenskega stalisca ustrezneje, da osebo , po kateri se ulica 
imenuje, navedemo s polnim imenom. Zato predlagamo ulicno ime 

Cesta Primoza Lorenza 

e Lep pozdrav , VLA D A REPUOLI KE S LO V E N I J E
 

KOMISIJA ZA STANDARDIZAC IJO
 /1/V1It~19v r;;-~ZEMLJEPISNI H IMEN
 
LJUBLJANA
 

dr. Maja Topole, tajnica KSZI VRS 

mailto:kszivrs@zrc-sazu.si
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN
 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti
 
Gosposka ulica13 , 1000 Ljubljana, Siovenija
 

Telefon: +386 (0)1 4706 360
 
Faks: +386 (0)1 425 77 93
 
E-posta : kszivrs@zrc-sazu.si
 

Stev.: 46/2010
 
Datum: 11. 6. 2010
 

Mestna obcina Ljubljana ,
 
Mestni svet,
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic,
 
prof. dr. Milena Mileva Blazic, predsednica,
 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25,
 
1001 Ljubljana
 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS a ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena
 

Spostovanil
 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na
 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33.
 
dopisni seji (8. 6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega
 
zemljepisnega imena
 

Kopaceva cesta 

Komisija je sklenila , da je predlagano zemljepisno ime Kopaceva cesta sicer v skladu 
z veljavnim Zakonom a dolocanju obmocij ter imenovanju in oznacevanju naselij, ulic 
in stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom, a zaradi nedvoumnosti 
oziroma manjse rnoznosf zamenjav med osebami z enakim priimkom je z 
vseslovenskega stalisca ustrezneje, da osebo, po kateri se ulica imenuje, navedemo 
s polnim imenom. Zato predlagamo ulicno ime 

Cesta Vlasta Kopaca 

e
 Lep pozdrav,
 
VLADA REPU[JLlK E S LO V E N IJ E /llliVl«Ir£0;.fr({KOMISIJA ZA STANDARDIZAC IJO 

ZEMLJEPISN IH (MEN dr . Maja Topole , tajnica KSZI VRS 
LJUBLJAN/I 

mailto:kszivrs@zrc-sazu.si


~
 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN
 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti
 
Gosposka ulica13, 1000 Ljubljana, Siovenija
 

Telefon: +386 (0)1 4706 360
 
Faks: +386 (0)1 425 77 93
 
E-posta: kszivrs@zrc-sazu .si
 

Stev. : 47/2010
 
Datum : 11. 6. 2010
 

Mestna obcina Ljubljana ,
 
Mestni svet ,
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic ,
 
prof . dr. Milena Mileva Blazic, predsednica,
 
Adarnic Lundrovo nabrez]e 2, p. p. 25,
 
1001 Ljubljana
 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8.6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Chopinov prehod 

Komisija je sklenila, da je predlagano zemljepisno ime Chopinov prehod v skladu z 
veljavnim Zakonom 0 dolocanju obrnocij ter imenovanju in oznacevanju naselij , ulic in 
stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom. 

Lep pozdrav, 

/l11'~~~
 
dr. Maja Topole , tajnica KSZI VRS e
 

VL A D A REPUGLIK E S LO V E N I J E 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO 
ZEM LJEPISN IH IMEN 

LJUBLJANA 



~
 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti
 
Gosposka ulica13, 1000 Ljubljana, Siovenija
 

Telefon : +386 (0)1 4706 360
 
Faks: +386 (0)1 425 77 93
 
E-posta : ksziv rs@zrc-sazu.si
 

Stev.: 48/2010
 
Datum: 11 . 6. 2010
 

Mestna obcina Ljubljana ,
 
Mestn i svet ,
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic,
 
prof . dr. Milena Mileva Blazic , predsednica ,
 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25,
 
1001 Ljubljana
 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostcvani' 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7.6.2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8.6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Grska ulica 

Komisija je sklenila , da je predlagano zemljepisno ime Grska ulica v skladu z 
veljavnim Zakonom 0 dolocanju obmoCij ter imenovanju in oznacevanju naselij, ulic in 
stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom. 
Vendar komisija pri poimenovanju naselij, ulic in stavb po drzavah in glavnih mestih 
ali podobnih zemljepisnih pojavih predlagatelje opozarja , da so lahko taka 
poimenovanja sporna glede na jezikoslovno merilo pomenskomotivacijske 
primernosti. Tudi v obravnavanem primeru lahko poimenovanja majhnih ulic na 
obrnocju nakupovalnega sredisca na obrobju Ljubljane ustvarjajo izrazito 
nesorazmerje med poimenovanjem in poimenovanim glede velikosti in pomena teh 
ulic, nakopicenost taksnih imen pa se dodatno precenjuje poimenovano in s 
pomenskomotivacijskega vidika podcenjuje (precenjuje) pomen drzav in glavnih 
mest. Pri ugotavljanju primernosti posameznega zemljepisnega imena je treba 
upostevati tudi nacelo spostljivosti . 

e
 Lep pozdrav,
 ./7!!ilJ1fw/,c£V'Hff{} 
VLADA nE P U OLI K E S LOV E N I J E dr . Maja Topole, tajnica KSZI VRS 

KOMISIJA ZA STA NDARDIZACIJO 
ZEMLJEPISNIH IMEN 

LJUBLJANA 

mailto:kszivrs@zrc-sazu.si
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN
 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti 
Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, Siovenija 

Telefon : +386 (0)1 4706 360 
Faks: +386 (0)1 42577 93 
E-posta: kszivrs@zrc-sazu.si 

Stev.: 49/2010 
Datum : 11. 6. 2010 

Mestna obcina Ljubljana , 
Mestni svet , 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic, 
prof. dr. Milena Mileva Blazic, predsednica , 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25, 
1001 Ljubljana 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8. 6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Madiarska ulica 

Komisija je sklenila , da je predlagano zemljepisno ime Madzarska ulica v skladu z 
veljavnim Zakonom 0 dolocanju obrnocf ter imenovanju in oznacevanju naselij, ulic in 
stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom. 
Vendar komisija pri poimenovanju naselij, ulic in stavb po drzavah in glavnih mestih 
ali podobnih zemljepisnih pojavih predlagatelje opozarja , da so lahko taka 
poimenovanja sporna glede na jezikoslovno merilo pomenskomotivacijske 
primernosti. Tudi v obravnavanem primeru lahko poimenovanja majhnih ulic na 
obmocju nakupovalnega sredisca na obrobju Ljubljane ustvarjajo izrazito 
nesorazmerje med poimenovanjem in poimenovanim glede velikosti in pomena teh 
ulic, nakopicenost taksnih imen pa se dodatno precenjuje poimenovano in s 
pomenskomotivacijskega vidika podcenjuje (precenjuje) pomen drzav in glavnih 
mest. Pri ugotavljanju primernosti posameznega zemljepisnega imena je treba 
upostevati tudi nacelo spostljivosti. 

Lep pozdrav, 

e /71 L(J;(/rceJJi1MJ-t{ 
VLADA A E P U OL I I<E S L O V E N I J E 

KOMISIJA ZA STANDARD IZAC IJO dr. Maja Topole, tajnica KSZI VRS 
ZEMLJEPIS NI H IMEN 

LJUBLJANA 

mailto:kszivrs@zrc-sazu.si
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH 1MEN
 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti
 
Gosposka ulica13 , 1000 Ljubljana, Sioven ija
 

Telefon: +386 (0)1 4706 360
 
Faks: +386 (0)1 425 77 93
 
Evposta: kszivrs@zrc-sazu .si
 

Stev.: 50/2010
 
Datum: 11.6.2010
 

Mestna obcina Ljubljana ,
 
Mestni svet,
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic,
 
prof. dr. Milena Mileva Blazic , predsednica,
 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25,
 
1001 Ljubljana
 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8. 6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Pot Rdecega kriza 

Komisija je sklenila, da je predlagano zemljepisno ime Pot Rdeceqa kriza v skladu z 
veljavnim Zakonom 0 dolocanju obmocii ter imenovanju in oznacevanju naselij, ulic in 
stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom. 

Lep pozdrav , 

/ lfl,ttzv/~~ 

e dr. Maja Topole , tajnica KSZI VRS 

VLA DA nE PUO Li KE S LO V E N I.JE
 
KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO
 

ZEMLJEPISNIH IMEN
 
LJUBLJANA
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN
 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti
 
Gosposka ulica13, 1000 Ljubljana, Siovenija
 

Telefon: +386 (0)1 4706 360
 
Faks: +386 (0)1 425 77 93
 
E-posta: kszivrs@zrc-sazu.si
 

Stev. : 51/2010
 
Datum: 11 . 6. 2010
 

Mestna obcina Ljubljana,
 
Mestni svet ,
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic,
 
prof. dr. Milena Mileva Blazic, predsednica ,
 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25 ,
 
1001 Ljubljana
 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovani: 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8.6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Siva pot 

Komisija je sklenila, da je predlagano zemljepisno ime Siva pot v skladu z veljavnim 
Zakonom 0 dolocanju obrnocij ter imenovanju in oznacevanju naselij, ulic in stavb ter 
ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom. 

Lep pozdrav, 

dr . Maja Topole , tajnica KSZI VRS 
~ 

VLADA RE P U OL I K E SLO VE N IJ E
 

KOMISIJA ZA STAN DARDIZACIJO
 
ZEMLJEPISNIH (MEN
 

LJUBLJANA
 

mailto:kszivrs@zrc-sazu.si


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
 
KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH 1M EN
 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti
 
Gosposka ulica13 , 1000 Ljubljana, Siovenija
 

Telefon: +386 (0)1 4706360
 
Faks: +386 (0)1 425 77 93
 
Evposta: kszivrs@zrc-sazu .si
 

Stev.: 52/2010
 
Datum: 11 .6.2010
 

Mestna obcina Ljubljana,
 
Mestni svet ,
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic,
 
prof. dr. Milena Mileva Blazic, predsednica ,
 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25,
 
1001 Ljubljana
 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS a ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena
 

Spostovanil
 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na
 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33.
 
dopisni seji (8. 6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Cvetkova ulica 

Komisija je sklenila , da je predlagano zemljepisno ime Cvetkova ulica sicer v skladu 
z veljavnim Zakonom a dolocanju obrnoci] ter imenovanju in oznacevanju naselij , ulic 
in stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom , a zaradi nedvoumnosti 
oziroma rnanjse rnoznosti zamenjav med osebami z enakim priimkom je z 
vseslovenskega stalisca ustrezneje, da osebo, po kateri se ulica imenuje, navedemo 
s polnim imenom. Zato predlagamo ulicno ime 

Ulica Dragotina Cvetka 

e Lep pozdrav, 
VLADA nEPUOLi K E S LO VE N IJ E 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO /7,1IlIftvtt~ II~ 
ZEMLJEPISNIH IMEN 

LJUBLJANA dr. Maja Topole , tajnica KSZI VRS 



e
 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti 
Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana , Siovenija 

Telefon : +386 (0)1 4706 360 
Faks: +386 (0)1 42577 93 
E-posta: kszivrs@zrc-sazu .si 

Stev.: 53/2010 
Datum: 11. 6. 2010 

Mestna obcina Ljubljana , 
Mestni svet, 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic, 
prof . dr. Milena Mileva Blazic, predsednica , 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25, 
1001 Ljubljana 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS a ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8. 6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Kovaciceva ulica 

Komisija je sklenila, da je predlagano zemljepisno ime Kovaciceva ulica sicer v 
skladu z veljavnim Zakonom a dolocanju obmoCij ter imenovanju in oznacevanju 
naselij, ulic in stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom, a zaradi 
nedvoumnosti oziroma rnanjse moznosti zamenjav med osebami z enakim priimkom 
je z vseslovenskega stahsca ustrezneje, da osebo, po kateri se ulica imenuje, 
navedemo s polnim imenom. Zato predlagamo ulicno ime 

Ulica Lojzeta Kovacica 

Lep pozdrav, e 
VLADA RE P U I3LI K E S LOV E N I J E 

KOMISIJA ZA STANDARD IZACIJO 
ZEMLJEPISNIH (MEN dr . Maja Topole , tajnica KSZI VRS 

LJUBLJAN A 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN
 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti
 
Gosposka ulica13 , 1000 Ljubljana , Siovenija
 

Telefon: +386 (0)1 4706 360
 
Faks: +386 (0)1 42577 93
 
E-posta: kszivrs@zrc-sazu.si
 

Stev.: 54/2010
 
Datum: 11. 6. 2010
 

Mestna obcina Ljubljana ,
 
Mestni svet,
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic,
 
prof. dr. Milena Mileva Blazic , predsednica ,
 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25,
 
1001 Ljubljana
 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7.6.2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8. 6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Boziceva ulica 

Komisija je sklenila, da je predlagano zemljepisno ime Boziceva ulica sicer v skladu z 
veljavnim Zakonom 0 dolocanju obrnocij ter imenovanju in oznacevanju naselij, ulic in 
stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom , a zaradi nedvoumnosti oziroma 
rnanjse rnoznosti zamenjav med osebami z enakim priimkom je z vseslovenskega 
stalisca ustrezneje, da osebo, po kateri se ulica imenuje, navedemo s polnim 
imenom. Zato predlagamo ulicno ime 

Ulica Petra Bofica 

VLADA RE P U I3LI K E S LO V E N I J E Lep pozdrav , 
KOMISIJA ZA STAN DARDIZACIJO 

ZEMLJEPISN IH IMEN //11 (l1v 1~ 1{;zt-r{1 
LJUBLJANA 

dr. Maja Topole, tajnica KSZI VRS 

mailto:kszivrs@zrc-sazu.si
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN
 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti
 
Gosposka ulica13, 1000 Ljubljana, Siovenija
 

Telefon: +386 (0)1 4706 360
 
Faks: +386 (0)1 425 77 93
 
E-posta : kszivrs@zrc-sazu.si
 

Stev.: 55/2010
 
Datum: 11. 6. 2010
 

Mestna obcina Ljubljana ,
 
Mestni svet ,
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic,
 
prof. dr. Milena Mileva Blazic, predsednica,
 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25,
 
1001 Ljubljana
 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8. 6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Premrlova ulica 

Komisija je sklenila, da je predlagano zemljepisno ime Premrlova ulica sicer v skladu 
z veljavnim Zakonom 0 dolocanju obmoc] ter imenovanju in oznacevanju naselij, ulic 
in stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom, a zaradi nedvoumnosti 
oziroma rnanjse rnoznosti zamenjav med osebami z enakim priimkom je z 
vseslovenskega stalisca ustrezneje, da osebo , po kateri se ulica imenuje, navedemo 
s polnim imenom. Zato predlagamo ulicno ime 

Ulica Stanka Premrla 

~ Lep pozdrav, 
VLA D A flE P UOLI K E SLOVE N I J E
 

KOMISIJA ZA STANDARDIZAC IJO
 
ZEMLJEPISNIH IMEN
 

LJU8 LJANA dr . Maja Topole, tajnica KSZI VRS 

mailto:kszivrs@zrc-sazu.si
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN
 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti
 
Gosposka ulica13, 1000 Ljubljana, Siovenija
 

Telefon: +386 (0)1 4706 360
 
Faks: +386 (0)1 425 77 93
 
E-posta: kszivrs@zrc-sazu .si
 

Stev.: 56/2010
 
Datum: 11 . 6. 2010
 

Mestna obcina Ljubljana,
 
Mestni svet,
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic,
 
prof. dr. Milena Mileva Blazic, predsednica,
 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25,
 
1001 Ljubljana
 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8. 6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Ulica qledalisca BTC 

Komisija je sklenila , da je predlagano zemljepisno ime Ulica qledalisca BTC sicer v 
skladu z veljavnim Zakonom 0 dolocanju obrnocij ter imenovanju in oznacevanju 
naselij, ulic in stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom, vendar ni 
primerno zaradi vecje spremenljivosti nosilca dejavnosti oziroma poslovnih subjektov. 
Poleg tega ulicna imena ne bi smela biti sredstvo za izpostavljanje imen poslovnih 
subjektov . Zato predlaga ime 

Ulica v gledalisce 

Lep pozdrav , ~ 
VLADA REPUOLIK E S LO VE N IJ E
 

KOMISIJA ZA STANOARDIZACIJO
 
ZEMLJEPISN IH 1MEN
 

LJU BLJA NA
 
dr. Maja Topole, tajnica KSZI VRS 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN 

Znanstvenoraziskovalni center Siovenske akademije znanosti in umetnosti 
Gosposka ulica13, 1000 Ljubljana , Siovenija 

Telefon : +386 (0)1 4706 360 
Faks: +386 (0)1 425 77 93 
E-posta: kszivrs@zrc-sazu.si 

Stev. : 57/2010 
Datum: 11. 6. 2010 

Mestna obcina Ljubljana , 
Mestni svet , 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic, 
prof. dr. Milena Mileva Blazic , predsednica, 
Adarnic Lundrovo nabrezje 2, p. p. 25, 
1001 Ljubljana 

ZADEVA: Mnenje KSZI VRS a ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7.6.2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8.6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Ukmarjeva ulica 

Komisija je sklenila , da je predlagano zemljepisno ime Ukmarjeva ulica sicer v skladu 
z veljavnim Zakonom a dolocanju obmocf ter imenovanju in oznacevanju naselij, ulic 
in stavb ter ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom, a zaradi nedvoumnosti 
oziroma manjse moznosti zamenjav med osebami z enakim priimkom je z 
vseslovenskega stalisca ustrezneje , da osebo , po kateri se ulica imenuje, navedemo 
s polnim imenom. Zato predlagamo ulicno ime 

Ulica Vilka Ukmarja 

~ Lep pozdrav, 
VLADA R E P U Oll K E S L O V E N I J E 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO /l1M?vtkL ~~~ ZEMLJEPISNIH IMEN
 
LJU B LJA N A
 dr. Maja Topole, tajnica KSZI VRS 

mailto:kszivrs@zrc-sazu.si
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH 1MEN 
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ZADEVA: Mnenje KSll VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostcvanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33. 
dopisn i seji (8.6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Kumerjeva ulica 

Komisija je sklenila , da predlagano zemljepisno ime Kumerjeva ulica ni v skladu z 
veljavnim Zakonom 0 dolocanju obrnocii ter imenovanju in oznacevanju naselij, ulic in 
stavb, ker ne ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom . Oblika svojilnega pridevnika 
Kumerjeva ne izraza zenske nosilke priimka (Zmaga Kumeri , rodilniska oblika 
svojilnega pridevnika Kumerjeve pa po pravilih slovenske skladnje ne more biti leva 
dolocilo Priimek Kumer se po SP 2001 sklanja brez podaljsave, torej Kumer in 
rodilnik Kumra (prim . geslo Kumer v SP 2001), zato se ustrezna oblika svojilnega 
pridevnika glasi Kumrov, -a (in ne Kumerjev, -a). 
Vendar je zaradi nedvoumnosti oziroma manise moznosti zamenjav med osebami z 
enakim priimkom z vseslovenskega stalisca ustrezneje, da osebo, po kateri se ulica 
imenuje, navedemo s polnim imenom. Zato predlagamo ulicno ime 

Ulica Zmage Kumer 
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Mestna obcina Ljubljana ,
 
Mestn i svet,
 
Komisija za poimenovanje naselij in ulic ,
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ZADEVA: Mnenje KSZI VRS 0 ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena 

Spostovanil 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Siovenije je na 
temelju vase dopolnjene vloge stevilka 353-162/2010-5 z dne 7. 6. 2010 na svoji 33. 
dopisni seji (8. 6. do 11. 6. 2010) obravnavala ustreznost predlaganega 
zemljepisnega imena 

Zajcevi dvori 

Komis ija je sklenila, da predlagano zemljepisno ime Zajcevi dvori ni v skladu z 
veljavnim Zakonom 0 dolocanju obrnocf ter imenovanju in oznacevanju naselij , ulic in 
stavb , saj ne ustreza pravopisno-zemljepisnim pravilom. V sodobni slovenscini 
beseda dvor lahko oznacuje Ie vecje in razkosno poslopje (glej SSKJ ; pomena 
dvotisce (navadno krnecko) in dom, hisa sta starinska oz. zastarela .), nikakor pa (ne 
glede na to, ali je v ednini ali v rnnozini) ne ustreza oznaki objekta , tj. ulici oz. poti . 

Lep pozdrav, 
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KOMISIJA ZA STANDAROIZACIJO dr. Maja Topole, tajnica KSZI VRS 
ZEMLJEPISNIH 1MEN 

LJUBLJANA 
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PRILOGA 
k obrazlozitvi predloga akta 

STALISCA MESTNEGA SVETA 1 - 11
 
K MNENJEM, PREDLOGOM IN PRIPOMBAMI DANIMI NA V CASU
 

PREDHODNEGA POSVETOVANJA 0 USTREZNOSTI PREDLAGANIH IMEN
 

1-4. Mnenje pristojne geodetske uprave OGUL Cankarjeva 1, Ljubljana 

1. Pripomba 

Zajcev dvor: potek ulice ni skiaden s predvideno situacijo oz. stanjem v naravi , v primeru 

novih stavb bodo nastale tezave z dolocitvijo hisnih stevilk 

STALISCE: 

Pripomba se ne uposteva, Stanje v naravi izraza stanje delno realiziranega veljavnega 

prostorskega akta. Uresnicitev vseh nacrtovanih posegov v prostor je dovoljeno dokoncati 

skladno s predpisano zazidavo in urbanisticno zazidalno situacijo. 

Ulica in njen potek je dolocen in predstavljen v besedilu I . elena predlozenega prostorskega 

akta* in z graficno prilogo k tern aktu. Tezave pri dolocanju oziroma oznacevanju stavbe s 

hisno stevilko s pripombo geodetske uprave OGUL niso opredeljene. V primeru novih stavb 

ne morejo nastati tezave z dolocitvijo hisnih stevilk, ker je potrebno predpostavljati predpisano 

pozidavo in dolocen potek ulice. 

*Odlok 0 sprejernu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto VI Rudnik (Uradni list 
SRS, st. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, st. 40/92, 9/95, 11/95, 63/99, 28/00, 102/01, 85/02
odlocba US) graficna priloga je prilozena 

2. Pripomba 

Cesta Levstikove brigade, pravilen naziv ulice, ki se ukinjaje Ulica Levstikove brigade. 

STALISCE: 

Pripomba se uposteva, 

3. Pripomba 

Cesta na Loko, cesta na Loko poteka v obratni srneri kot je navedeno v predlogu (zacetek 

ceste je v kriziseu s Kopacevo). 

STALISCE: 

Pripomba se uposteva in ustrezno spremeni besedilo spremembe poteka v 1. el. Odloka v 4. 

tocki -»Cesta na Loko« 3. alineje pod naslovorn - ukinejo deli potekov ulic in ugotovijo 

dejanski poteki ulic. 

4. Pripomba 

Knezov stradon, rnanjka grafika ; iz obstojecega opisa in situacije na terenu pa ni jasno katere 

hisne stevilke se prestevilcijo. 



PRILOGA 
k obrazlozitvi predloga akta 

STALISCE:
 

Pripomba se uposteva in nejasnost se odpravi z dodatno graficno karto
 

5. Pripomba svetnika dr. Slavka ZIHERLA 

Kumerjeva ulica je poimenovana, poimenovanje ulice po zenski osebi terja spremembo
 
imena!
 

STALISCE:
 

Pripomba se uposteva in se spremeni ime ulici - Kumerjeve ulica.
 

7. Pripomba svetnika Slavka SLAKA 

Ulica gledalisCa BTe , pripomba se nanasa na poimenovanje ulice po gledaliscu City teatra, 

zaradi tega svetnik meni, da ni dovolj pomembnih razlogov za tako poimenovanje in da ime 

ulice ne bi bilo primerno za naslov fizicne osebe. 

STALISCE: 

Pripomba se ne uposteva, ker je predlagatelj v obrazlozitvi navedel razloge za poimenovanje 

in dodatno se pojasnjuje, da je trenutno aktualno gledalisce City teater, kar pa pomeni v 

prihodnosti vedno moznost spremembe nosilca gledaliske dejavnosti v BTC, kar pa bi 

pomenilo tudi znova zahtevek po spremembi poimenovanja ulice. 

8. Pripomba svetnika dr. Jozefa KUNICA 

Lorenzova eesta v NS Rudnik, pripomba je dana v obliki pohvale strokovni sluzbi mestne 

uprave MOL za poimenovanja ulic v nakupovalnem srediscu Rudnik po zasluznih Siovencih, 

ki so nekaj za Siovenijo tudi naredili. 

9. Pripomba svetnika dr. Jozefa KUNICA 

Siva pot- ulica v CS Vic, pripomba se nanasa na pojasnilo zakaj uvedba imena ulice Siva pot. 

STALISCE: 

Predlagatelj pojasnjuje, daje CS Vic predlagala vee imen, ki se nanasajo na naravne lepote in 

znacilnosti barjanskih mocvirnih travnikov in njegovih cvetlic. Komisija je smatrala, da ta del 

cestnega telesa ne odraza vrednot, ki jih vsebujejo ostala imena predlagatelja Sveta CS Vic in 

je izbrala edino drugacno predlagano ime, kije bilo na seznamu predlogov. 

10. Pripomba svetnika dr. Andreja RUSA 



PRILOGA 
k obrazlozitvi predloga akta 

Boiiceva ulica, pripomba se nanasa na spomin na pokojnika in uporabo celotnega imena in 

priimka Petra BOZICA in predlogom, da bi se zanj moralo najti poimenovanje rnanjsega trga, 

kot je nastajanje podobnega pred Siovenskim narodnim gledaliscem - Dramo, ki stoji v blizini 

nekdanjega gostinskega Iokala »Sumi«, kjer so se zadrzevali in druzili znani slovenski kulturni 

delavci. 

STALISCE: 

Pripomba se ne uposteva, ker je predlagatelj pojasnil v obrazlozitvi akta. Komisija za 

poimenovanje naselij in ulic je v tern mandatu ze mnogokrat zelela sistemsko preiti na zgledno 

poimenovanje po znani osebi s celotnim imenom in priimkom, tako jo je tudi po uvedbi 

novega materialnega predpisa zacela usmerjati vladna komisija »Komisija za standardizacijo 

imen«, vendar se tudi do danes ni odlocila za tovrstno sistemsko odlocitev, ker so ji 0 tern 

znani spori strokovnjakov s podroeja prostora kot tudi spori med jezikoslovci - slavisti, ti 

imajo vsak svoje razloge za in proti. Komisija je ocenila, da se niso nastopili povsem jasni 

razlogi za sistemsko spremembo in upostevala predvsem stalisca prizadetih predstavnikov 

poslovnih subjektov, ki poslujejo v obmocjih nakupovalnih predelov BTC in NS Rudnik, ki 
vztrajajo na kratkih izgovorljivih in razlocno pisanih imenih, tako da je odlocitev komisije 
jasno opredeljena. 

Glede izbire druge Iokacije, ki jo predlagatelj omenja, komisija meni, da je pravilno izbrala 

obrnocje in cestni odsek za poimenovanje po Petru BOZICU, saj se bo v obmocju izvajala 

dejavnost studentskega »kampusa« in sportne dejavnosti na robu aktualnega sportnega parka 

Stozice. 

II. Pripomba Sveta CS Vic. 

Siva pot- uliea v CS Vic, pripomba vlozena v casu predhodne jayne razgrnitve se nanasa na 

izbor in potrditev imena ulice Siva pot. 

STALISCE: 

Pripomba je upostevana . 

Predlagatelj pojasnjuje, da je CS Vic predIagaIa v fazi osnutka vee imen, v casu predhodne 

jayne razgrnitve se pripomba nanasa na izbor in potrditev imena ulice Siva pot. 

Stalisca so sprejeta na 13. seji 

Komisije za poimenovanje naseIij in ulic 

V Ljubljani 7. junija 20 I0 


