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V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL podajam županu MOL naslednjo svetniško pobudo: 

 

MOL naj zagotovi dosledno uporabo krajevnega imena Nove Fužine in na temu primeru zagotovi tudi 

dosledno uporabo ostalih krajevnih imen na področju Ljubljane. 

 

Pogosto prihaja do poenostavljanja in mešanja Novih Fužin s Fužinami. Nove Fužine se nahajajo 

med Potjo na Fužine, Zaloško cesto, Chengdujsko cesto in reko Ljubljanico (na levem bregu), 

ljubljanske Fužine se nahajajo južno od Ljubljanice oz. na njenem desnem bregu. V nekdanjem 

sistemu krajevnih skupnosti so Nove Fužine bile svoja krajevna skupnost, na drugi strani so pa 

Fužine bile del Krajevne skupnosti Hrušica-Fužine. Danes se Nove Fužine in Fužine nahajata v 

različnih četrtnih skupnostih, Nove Fužine so del ČS Moste, Fužine pa del ČS Golovec. Med drugim 

sta Nove Fužine in Fužine tudi del različnih volilnih okrajev volilne enote Ljubljana Bežigrad za 

izvolitev poslancev v državni zbor. 

 

Kot primer lahko navedem nekaj primerov nedosledne uporabe krajevnega imena, v preteklosti je 

večina teh javnih ustanov dosledno uporabljala krajevno ime Nove Fužine: 

- končna postaja linije LPP št. 20 na Chengdujski cesti se imenuje Fužine, linija se 

imenuje Nove Stožice P+R – Fužine P+R, končna postaja bi se morala imenovati 

Nove Fužine, linija pa Nove Stožice P+R – Nove Fužine P+R, saj se končna postaja 

nahaja v Novih Fužinah; 

- Mestna knjižnica Ljubljana, enota Fužine, včasih se je enota Knjižnice Jožeta 

Mazovca imenovala Nove Fužine, kar je razvidno že na vhodu v knjižnico; 

- Zdravstveni dom Ljubljana – Moste-Polje, PE Fužine; 

- Lekarna Fužine; 

- Dom starejši občanov Fužine in Center aktivnosti Fužine; 

- CUDV Draga – Delovni center Fužine. 

 

Nedosledno uporabo so prevzeli tudi poslovni subjekti kot so Mercator, Eurospin, T-2 in nekateri 

ostali. 

 

Kot primere dosledne uporabe krajevnega imena pa navajam Osnovno šolo Nove Fužine in poslovna 

subjekta NLB in Pošte Slovenije v Novih Fužinah. 

 



 

 

Poleg tega se mi zdi zelo pomembno ohranjati toponim Nove Fužine, ker je edinstven v primerjavi s 

Fužinami, ki jih najdemo tudi drugod po Sloveniji in celo izven naših meja, npr. na Hrvaškem obstaja 

Občina Fužine. 

 

Podobne težave se pojavljajo tudi z nekaterimi ostalimi zemljepisnimi imeni v Ljubljani, eden od 

primerov je tudi dosledna uporaba zemljepisnega imena Nove Jarše. 

  

 

Prosim za pisni odgovor. 

 

 

S spoštovanjem, 

Denis Striković l. r. 

   mestni svetnik 

 

 


