
 

Številka:  90000-10/2017-6          K 10. točki  

Datum: 13. 9. 2017                                                                 27. seje                                                                                           

       

Mestni svet MOL 

Mestni trg 1                                                                                                    

1000  Ljubljana 

 

 

Zadeva: Amandmaji Svetniškega kluba NSi k predlogu Odloka o določitvi imen ulic, parka in  

             sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana 

 

Spoštovani, 

 

k predlogu Odloka o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine 

Ljubljana, uvrščenem na dnevni red 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljane, sklicane za dne, 

25. 9. 2017, vlagamo naslednje amandmaje:  

 

1. AMANDMA 

Prva in šesta točka 1. člena se črtata. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Obrazložitev: 

Na nas so se obrnili prebivalci Koseške ulice, ki nasprotujejo imenovanju Žabje ulice. V ta namen 

pripravljajo tudi peticijo proti omenjenemu poimenovanju, zato predlagamo, da se določi novo 

poimenovanje v skladu z Zakonom o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic 

in stavb (Ur. list RS, št. 25/08). 

 

2. AMANDMA 

V 2. členu se uvodni stavek spremeni tako, da se glasi: »Na območju Mestne občine Ljubljana se v 

naselju Ljubljana na novo imenuje ulica:«. Prva točka se črta. 

 

Obrazložitev: 

Na nas so se obrnili prebivalci Koseške ulice, ki nasprotujejo imenovanju Žabje ulice. V ta namen 

pripravljajo tudi peticijo proti omenjenemu poimenovanju, zato predlagamo črtanje Žabje ulice. 

Predlagamo, da se določi novo poimenovanje v skladu z Zakonom o določanju območij ter o 

imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. list RS, št. 25/08). 

 

3. AMANDMA 

 

V 2. členu se uvodni stavek spremeni tako, da se glasi: »Na območju Mestne občine Ljubljana se v 

naselju Ljubljana na novo imenuje ulica:«. Druga točka se črta. 

 

Obrazložitev: 

Nestrinjanje s poimenovanjem »Džamijske ulice« so izrazili številni krajani, Četrtna skupnost 

Bežigrad, nevladne organizacije ter civilna iniciativa. Menimo, da je ime ulice tudi neskladno z 

Zakonom o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. list RS, št. 

25/08). Tudi Vladna komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Republike Slovenije je ugotovila, 

da je poimenovanje »Džamijska ulica« neprimerno, zato je predlagala drugačno poimenovanje imena 

ulice.  

 

V Svetniškem klubu NSi menimo, da bi se morali glede poimenovanja omenjene ulice poenotiti in najti 

široko javno podporo, zato Mestnemu svetu MOL predlagamo črtanje omenjene ulice iz predloga 

Odloka o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana 



 

 

ter ponovno obravnavo na Komisiji za poimenovanje naselij in ulic, ki naj z novim  predlogom imena 

ulice doseže široko javno podporo. 

 

 

Lepo vas pozdravljamo. 

 

 

 

Mojca Kucler Dolinar 

Vodja Svetniškega kluba NSi 

 

http://photosmart.hpphoto.com/FilmStripHome.aspx?JobID=6e33e063-163a-400d-b059-7da9234f68fd&SKU=HP

