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Zadeva: odpravek sklepa Sveta ČS Center – pripombe na osnutek Odloka o določitvi imen ulic, 

ukinitvi imena ulice in spremembah potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana 
 

Svet ČS Center je na 16. seji dne, 26.6.2012 obravnaval osnutek Odloka o določitvi imen ulic, 

ukinitvi imena ulice in spremembah potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana in sprejel 

SKLEP: 

1. Svet ČS Center je obravnaval osnutek Odloka o določitvi imen ulic, ukinitvi imena ulice in 

spremembah potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana in sprejel naslednja stališča, 

pripombe in predloge: 

- Svet ČS Center se strinja s potekom in poimenovanjem ulice v Šuštarjevo nabrežje; 

 

- Svet ČS Center se strinja s poimenovanjem dela ulice v Windischerjevo ulico.  

Ob tem posreduje pripombo članice sveta Cvetke Donoša, ki meni, da je nemški zven 

priimka moteč in predlaga, da se v bodoče izbira med priznanimi slovenskimi umetniki in 

ustvarjalci. 

Član sveta Goran Iskrić je podal pripombo na delitev ali združevanje ulic za potrebe 

poimenovanj. Kot primer je navedel razdelitev Tomšičeve ulice na Tomšičevo in 

Windischerjevo, in nasprotno, ukinitev Lipičeve, da se podaljša Roška cesta.  

 

2. Svet ČS Center predlaga Mestnemu svetu in  Komisiji za poimenovanje ulic in naselij, da se 

ob dokončanju Fabianijevega mostu in ureditvi križišča Zaloške ceste, Njegoševe 

ceste,Trubarjeve ulice in Roške ceste uskladi tudi poteke ulic na tem območju, in sicer tako, da 

se ulice oziroma ceste iztečejo v križiščih. Poimenovanje Hrvatskega  trga ostane, vendar ta 

meji na podaljške ulic:  
- Roška cesta se podaljša od Zaloške ceste do Njegoševe ceste, 

- Trubarjeva ulica se podaljša do križišča z Roško cesto,  

- Ilirska ulica se podaljša do Njegoševe ceste in Roške ceste. 

   

 

                                                                                  Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Center 

                                                                                               Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                      Meta Verbič 
 

 

v vednost: 

- MOL, SOD MS 

- MOL, SLS 


