
 

 

Številka: 03206–5/2012-4 

Datum: 6. 2. 2012 

 

 

k dnevnem redu, k točki 8 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET  

 

 

P O R O Č I L O 
 

Komisije za poimenovanje naselij in ulic je na 2. redni seji, dne 6. 2. 2012, obravnavala osnutek akta, 

kot pristojno delovno telo mestnega sveta, ki je uvrščen na 14. sejo Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana, sklicana za 13. 2. 2012, 

 

po predstavitvi gradiv s strani predlagateljev  iz Svetniškega kluba NSi  

 

 in po obravnavi gradiv z naslovom 

 

Osnutku Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest na območju  

Mestne občine Ljubljana 

 

je komisija glasovala o predlogih sklepov: 

 

 

1. SKLEP 

Komisija za poimenovanje naselij in ulic podpira predloţeni Osnutek Odloka o določitvi in 

spremembi imen in potekov cest na območju Mestne občine Ljubljana. 

 

Sklep NI  bil sprejet z 1 glasom ZA, 5 PROTI od 6 navzočih. 

 

 

2. ALTERNATIVNI SKLEP 

Komisija za poimenovanje naselij in ulic podpira imenovanje dela neimenovanega cestnega 

odseka kot Štajerska cesta enako kot je to ime predlagano z evidentiranimi pobudami, prvo je 

sporočil javnosti podţupan prof. Janez KOŢELJ (Radio Slovenija 1, »Danes do 13-h« dne 

8.10.2011), drugo je vloţil (zgledno na zato predpisanem obrazcu komisije) svetnik SK Zeleni 

Slovenije Miha JAZBINŠEK (dne 15.11.2011)  in  Svetniški klub N.Si Nova Slovenija- 

Krščanska ljudska stranka z vloţitvijo predloga za obravnavo na 14. seji mestnega sveta (dne 

16.1.2011). 

 

Sklep JE  bil sprejet s 5 glasovi ZA, 0 PROTI od 6 navzočih. 

 

 

3. SKLEP 

Komisija za poimenovanje naselij in ulic predlaga umik iz dnevnega reda 14. seje mestnega 

sveta, kajti glede navedenega, Komisija kljub strinjanju s predlaganim imenom in potekom 

ulice, predloţenega osnutka akta ne more podpreti, kot tudi ne more soglašati z drugim 

predlogom sklepa. 

 



 

 

Sklep JE  bil sprejet s 5 glasovi ZA, 0 PROTI od 6 navzočih. 

 

 

Obrazloţitev vseh sklepov 

 

Komisija za poimenovanje naselij in ulic pri mestnem svetu je kot pristojno delovno telo v tem 

mandatu ustanovljena s sklepom mestnega sveta na 2. seji dne 20.12.2010. Naloga komisije je 

obravnava oziroma priprava predlogov za poimenovanje naselij in ulic na območju Mestne občine 

Ljubljana, skladno s podrobnimi postopkovnimi zahtevami Zakona o določanju območij ter o 

imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (»ZDOIONUS«, Uradni list RS, št. 25/2008). S tem 

sklepom je tudi imenoval sedem članov komisije in opredelil njeno vlogo, pristojnosti in tako 

dodelil vse naloge na tem področju za vseh 38 naselij znotraj prostora Mestne občine 

Ljubljana. 

 

Komisija  je pred vloţitvijo akta predlagatelja na dnevni red seje mestnega sveta prejela  vrsto pobud 

za poimenovanje, ki so ţe v obdelavi s strani strokovnih sodelavcev pristojne komisije. Od prejetih 

pobud je več evidentiranih pobudnikov predlagalo enako ime »Štajerska cesta« za neimenovani 

del ceste od Kroţišča Tomačevo do kroţišča s Kranjčevo ulico in Tomačevsko cesto do kroţišča 

pri Plečnikovih Ţalah. S tem je določen tudi potek ulice tako, da se Štajerska cesta podaljša in je 

njen začetek ţe pri Ţalskem kroţišču, konec pa na meji z Občino Trzin. Našteti  predlogi, ki so ţe v 

obdelavi so vsebinsko širši od predlaganega akta in ga tudi v celoti vključujejo, zato je po mnenju 

Komisije interes predlagatelja v njih ţe v celoti upoštevan, treba pa ga je tudi širše obravnavati v 

javni predhodni obravnavi, še predno ga mestni svet potrdi v fazi osnutka akta. 

 

Sprejem akta v predlagani obliki bi bil, po mnenju Komisije, preuranjen, saj ni sestavljen v obliki in 

na podlagi predhodnih postopkov, ki jih za poimenovanje ulic predvideva  ZDOIONUS (ne vključuje 

predhodnih elaboratov, presoje imena, ni podan na podlagi javne predhodne obravnave…). Prav tako 

bi bil sprejem akta v taki obliki neracionalen, saj bi bilo v primeru sprejema, potrebno sprejemati 

dodatne akte glede preostalih delov ceste in hkrati voditi strokovne postopke glede poimenovanja 

celotnega poteka ceste  z istim imenom, na predloge dveh predlagateljev, vsakega za različen odsek 

ceste, kar bi v postopek vnašalo nepotrebno zmedo in podvajanje stroškov. 

Glede na navedeno Komisija, kljub strinjanju s predlaganim imenom in potekom ulice, predloţenega 

osnutka akta ne more podpreti, kot tudi ne more soglašati z drugim predlogom sklepa. 

 

Iz zgoraj navedenih strokovnih  razlogov Komisija  predlaga umik točke z dnevnega reda, pri 

čemer bo v nadaljevanju, s soglasjem predlagatelja, osnutek akta obravnavala kot pobudo in ga 

vsebinsko vključila v postopek poimenovanja »Štajerske ceste«, ki pri Komisiji ţe poteka, ker 

je na njen naslov prispelo več kot petdeset pobud. Od teh je nekaj enakih za podaljšanje 

Štajerske ceste, nekatere pobude se izključujejo, več pa je takih z uporabo drugih imen. 

 

Na ta način bo zagotovljena zakonitost in  ustrezna vsebinska presoja imena in poteka ceste na celotni 

trasi severne vpadnice, ki pa kot ţe rečeno vključuje, tudi predlagateljev predlog imena in celoten 

predlagani potek ceste. Komisija bo na ta način iniciativo predlagatelja glede poimenovanja Štajerske 

ceste ustrezno vrednotila, upoštevala in predstavila javnosti. 

 

 

 

Pripravil: 

                                                                                                         PREDSEDNICA  

Jan Skoberne  tajnik                                                   Prof. dr. Milena Mileva BLAŢIČ 

 


