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Zadeva: Preimenovanje Ulice Janeza Pavla II. 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica podajamo 

županu MOL pisno svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor. 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 23. seji dne 13. 2. 1997 sprejel odlok o preimenovanju 

Zrinjskega ceste v Ulico Janeza Pavla II (Uradni list RS št. 22/97). Preimenovanje lahko smatramo kot 

del tedanjega politično motiviranega odstranjevanja jugoslovanske zapuščine iz javnega prostora v 

desetletju po osamosvojitvi. Ulica med Poljansko cesto in Streliško ulico, ki je bila v avstrijski dobi 

poimenovana po cesarici Elizabeti, je namreč leta 1919 novo ime dobila po grofu Petru Zrinjskem, 

hrvaškemu banu in protihabsburškemu zarotniku iz 17. stoletja, kar je nosilo izrazito jugoslovansko 

simboliko. 

Poimenovanje ulice po papežu Janezu Pavlu II. je problematično iz več vidikov. Ne le, da je Republika 

Slovenija po ustavi sekularna država, zato poimenovanje ulic po verskih voditeljih ni primerno, kadar ne 

gre za osebe kulturnozgodovinskega pomena za naš prostor in ni upoštevana ustrezna zgodovinska 

distanca. 

Nedavno so v javnost prišli novi dokazi in pričevanja, da je Janez Pavel II. še kot poljski kardinal vedel 

za spolne zlorabe znotraj katoliške cerkve na Poljskem in jih tudi aktivno pomagal prikrivati. O tem, da 

je pedofilske duhovnike, namesto, da bi jih prijavil policiji, premeščal v druge škofije oz. celo v druge 

države, te dni poroča poljska televizija TVN.1 Podobno je Janez Pavel II. ravnal kasneje kot papež – 

javnosti je že dlje časa poznan razvpit primer ameriškega nadškofa Theodorja McCarricka, ki ga Janez 

Pavel II. leta 2001 povzdignil v kardinala, čeprav je pred tem prejel opozorila o zgodovini spolnega 

nadlegovanja s strani nadškofa. 

Podobnih primerov, kjer je Janez Pavel II. s položaja moči in avtoritete pomagal prikriti primere spolnih 

zlorab znotraj rimskokatoliške cerkve ali pa zaustavil preiskave takšnih zlorab, je izpričanih še več, z 

odpiranjem arhivov in s pričevanji žrtev pa z leti na dan prihajajo vedno novi primeri. V svetniškem klubu 

Levica menimo, da nikakor ni primerno ali sprejemljivo, da ljubljanska ulica še naprej nosi ime po osebi, 

ki je bila onkraj razumnega dvoma vpletena v prikrivanje primerov spolnega nasilja in nadlegovanja. 

MOL zato pozivamo, da začne postopke za preimenovanje Ulice Janeza Pavla II.  

                                                      
1 https://www.24ur.com/novice/tujina/janez-pavel-ii-naj-bi-prikrival-zlorabe-otrok-se-preden-je-postal-papez.html  

https://www.24ur.com/novice/tujina/janez-pavel-ii-naj-bi-prikrival-zlorabe-otrok-se-preden-je-postal-papez.html


 

Ob tem predlagamo, da se ulici vrne njeno staro in uveljavljeno ime (Zrinjskega cesta), ki ga je nosila 

dobršen del 20. stoletja ali pa da se v skladu s sklepom Komisije za poimenovanje ulic in naselij, ki ga je 

ta sprejela na svoji 1. seji v prejšnjem mandatu, ulico poimenuje po zaslužni ženski. 

 

Tovariški pozdrav, 

                                   Arne Jakob Zakrajšek, 

                       mestni svetnik 

 


