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Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in 

stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo in 173/20) je Mestni svet Mestne 

občine Ljubljana na __ seji dne ___sprejel 

 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH POTEKOV ULIC IN O POIMENOVANJU 

ULIC, PARKOV IN TRGA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

1. člen 

Na območju Mestne občine Ljubljana se spremenijo poteki ulic:  

1. Fajfarjeva ulica 

Ulica se odcepi od Viške ceste pred cestnim prehodom preko železniške proge Ljubljana – Koper in 

poteka proti jugozahodu, kjer se pred ulico Pot Rdečega križa slepo konča.  

 

2. Emonska cesta 

Ulici se potek spremeni tako, da se pred stavbo Zoisova 8 odcepi desno, poteka proti jugu mimo 

Krakovske ulice, ulice Mirje, prečka Gradaško ulico in se v križišču Eipprove, Karunove in 

Kolezijske ulice konča. 

 

3. Kudrova ulica 

Ulica se za stavbo Kašeljska cesta 140 po 80 metrih odcepi desno, poteka proti severu in se po 90 

metrih slepo konča.  

 

4. Ulica Ambrožiča Novljana 

Ulica se za stavbo Šmartinska cesta 106 odcepi desno, poteka proti jugovzhodu in pred 

novozgrajenim nakupovalnim centrom IKEA zavije levo, poteka proti severozahodu do križišča s 

Ameriško ulico, kjer se konča. 

 

5. Klopčičeva ulica 

Ulica se odcepi od Kunaverjeve ulice med stavbama s hišnima številkama 4 in 6, poteka proti 

severozahodu, zavije levo in nato desno ter se v križišču s Sojerjevo ulico konča. 

 

6. Argentinska ulica 

Ulica poteka od križišča Bratislavske in Leskovškove ceste proti jugozahodu, prečka Moskovsko 

ulico, Hrvaško ulico, Madžarsko ulico, Grško ulico, Avstrijsko ulico, Francosko ulico in se v 

krožišču Ameriške ulice in Italijanske ulice konča. 

 

2. člen 

Na območju Mestne občine Ljubljana se poimenujejo ulice: 

 

1. Ulica Marjane Deržaj 

Ulica se odcepi od Ceste na Bokalce za stavbo Cesta na Bokalce 64, poteka proti zahodu in nato 

zavije proti severozahodu, kjer se pred gozdom slepo konča.  

 

2. Ulica Metke Kraševec 
Ulica se odcepi levo od Ceste na Bokalce, 25 m vstran od Ulice Marjane Deržaj, s katero je paralelna, 

zavije proti severozahodu, kjer se pred gozdom slepo konča. 

 

3. Švedska ulica 
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Ulica se v krožišču Ameriške, Argentinske in Italijanske ulice odcepi proti zahodu mimo 

novozgrajenega nakupovalnega centra IKEA, kjer se slepo konča. Ulica se bo nadaljevala, ko bo 

izvedena cestna povezava v jugozahodni smeri proti Kajuhovi ulici, skladno s prostorskimi 

izvedbenimi načrti Mestne občine Ljubljana. 

 

4. Hieronimova ulica 

Ulica se odcepi od Trga francoske revolucije proti jugu ter poteka do Zoisove ceste, kjer se konča.  

 

5. Ulica Ivana Vidava 

Ulica se v križišču ulice Pod Kamno gorico in Pilonove ulice odcepi proti severu in se v križišču s 

Cesto Andreja Bitenca konča. 

 

6. Ulica Ekvorna 

Ulica se pred stavbo Pot na Rakovo jelšo 32 odcepi desno in se po 80 metrih slepo konča.  

 

7. Ulica Alojza Kajina 

Ulica se po 40 metrih od stavbe Jurčkova cesta 90 odcepi desno, poteka proti jugozahodu in se po 

150 metrih slepo konča pred pešpotjo Pot spominov in tovarištva. 

 

8. Sarajevska ulica 
Ulica se po 100 metrih odcepi desno od Džamijske ulice, poteka proti severovzhodu in se po 160 m 

slepo konča. Ulica se podaljša po realizaciji prostorskih izvedbenih načrtov na lokaciji. 

 

9. Beograjska ulica 

Ulica se v krožišču na Letališki cesti pri stavbi Letališka cesta 1 odcepi levo, poteka proti 

severozahodu in se po 235 metrih pred ograjo slepo konča. Ulica se podaljša po realizaciji 

prostorskih izvedbenih načrtov na lokaciji. 

 

3. člen 

 

Na območju Mestne občine Ljubljana se imenujeta parka in trg: 

 

1. Centralni park soseske Ruski park 

Park obsega urbano zeleno površino med Ulico 7. septembra, Glinškovo ploščadjo, Ulico Rezke 

Klopčič in Mucherjevo ulico.  

 

2. Športni park Bratovševa 

Park obsega urbano zeleno površino s športnimi igrišči med stanovanjskimi stavbami na Bratovševi 

ploščadi na severu, pešpotjo ob vrtcu VVZ Ciciban, enota Ajda na vzhodu, Ulico prvoborcev na jugu 

in Slovenčevo cesto na zahodu.  

 

3.  Trg device Marije 
Trg obsega zeleno urbano površino med cerkvijo, župniščem in kaplanijo v križišču Zadobrovške in 

Zaloške ceste v Četrtni skupnosti Polje. 

 

4. člen 

 

Pristojni upravni organ republiške geodetske uprave Območna geodetska uprava Ljubljana na podlagi 

tega odloka in ZDOIONUS izvede nastale spremembe in jih evidentira v Registru prostorskih enot. 

 

V evidenco Registra prostorskih enot se ne izvedejo imenovanja iz 3. člena tega odloka. 

 

Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje, po tem odloku določa Območna geodetska uprava 

Ljubljana. 
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5.  člen 

 

Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, 

za napisne table ulic, parkov in trga ter hišnih številk. Fizične osebe, ki imajo na območju sprememb 

prijavljeno stalno ali začasno bivališče ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na teh 

območjih sedež, zagotovijo sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin 

v zvezi s poslovanjem. 

 

6. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, dne      Župan  

       Mestne občine Ljubljana 

       Zoran Janković 
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O b r a z l o ž i t e v 

 

1. Pravni temelj za sprejem akta 

 

Pravni temelj za sprejem akta je Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, 

ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08; v nadaljevanju: ZDOIONUS), ki v 21. členu določa postopek 

vzpostavitve uličnega sistema in imenovanja ulic ter smiselno tudi trgov oz. parkov, ki se zaključi z 

odlokom občine, ter 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno 

prečiščeno besedilo in 173/20), ki pravi, da mestni svet odloča o zadevah, ki jih določa zakon ali drug 

predpis, ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. 

 

2. Ocena stanja, razlogi in cilji, zakaj je akt potreben 

 

Komisija za poimenovanje naselij in ulic Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana obravnava in 

pripravlja predloge za poimenovanja naselij in ulic na območju Mestne občine Ljubljana. V okviru 

svojih nalog spremlja stanje v prostoru in ugotavlja, kje so potrebna imenovanja novih ulic, parkov in 

trgov zaradi prostorskih sprememb ali zaradi novo nastalih razmer v prostoru Mestne občine 

Ljubljana, kot je to v primeru renoviranja in ureditve območij.  

 

V 1. in 2. členu odloka se spremenijo poteki oziroma osi ulic in cest ter določijo nova poimenovanja 

zaradi lažje orientacije v prostoru.  

 

V 3. členu se imenujejo parka in trg, ki do sedaj niso imeli imen. Upoštevana je namenska raba 

prostora po veljavnem občinskem prostorskem načrtu. Park in trg se označujeta kot zaokrožena 

zeleno urbana površina, kjer je to možno in smiselno s ciljem, da se te površine označi z enotnim 

imenom, ki jih bodo uporabljali prebivalci mesta in obiskovalci. Poimenovanje se izvede zato, da se 

pri splošni rabi odpravi ne-imenovanost. 

 

Za poimenovane ulice iz 2. člena, dveh parkov in trga iz 3. člena tega odloka, ki nimajo hišnih 

številk, v skladu s tretjim odstavkom 3. člena ZDOIONUS ni potrebno predhodno posvetovanje z 

osebami z območja, na katerega se spremembe nanašajo, če tam ni udeleženih oseb. Na podlagi 

tretjega odstavka 18. člena ZDOIONUS se parka in trg iz 3. člena ne evidentirajo v registru 

prostorskih enot, ki ga vodi Območna geodetska uprava Ljubljana, ker nimajo statusa prostorske 

enote. 

 

3. Obrazložitev popravkov potekov ulic in poimenovanj: 

 

Poteki ulic: 

 

3.1. Fajfarjeva ulica: Ulico, ki se odcepi od Viške ceste pred cestnim prehodom preko 

železniške proge Ljubljana – Koper, in ki poteka proti jugozahodu do Tržaške ceste, seka 

novozgrajeno pomembno križišče s podvozom in je zato kontinuirana orientacija v prostoru 

prekinjena. V delu, ki bo ukinjen, ni hišnih številk. Popravek osi je predlagala Območna geodetska 

uprava Ljubljana. 

 

Potek: Ulica se odcepi od Viške ceste pred cestnim prehodom preko železniške proge Ljubljana – 

Koper in poteka proti jugozahodu, kjer se pred ulico Pot Rdečega križa slepo konča.  

 

3.2. Emonska cesta: Emonska cesta je prekinjena s pomembno vpadnico v ožje središče mesta - 

Zoisovo cesto, s čemer je prekinjena orientacija v prostoru. Hišne številke se začnejo šele v 

nadaljevanju za križiščem z Zoisovo cesto. 

  

Potek: Ulici se potek spremeni tako, da se pred stavbo Zoisova 8 odcepi desno, poteka proti jugu 

mimo Krakovske ulice, ulice Mirje, prečka Gradaško ulico in se v križišču Eipprove, Karunove in 

Kolezijske ulice konča. 



 

6 

 

3.3. Kudrova ulica: popravek osi predlaga Območna geodetska uprava Ljubljana, saj ulica na 

sedanji lokaciji nikoli ni zaživela in nima hišnih številk.  

Potek: Ulica se za stavbo Kašeljska cesta 140 po 80 metrih odcepi desno, poteka proti severu in se po 

90 metrih slepo konča.  

 

3.4. Ulica Ambrožiča Novljana: z novozgrajeno stavbo IKEE je prekinjena Ulica Ambrožiča 

Novljana, ki je do sedaj potekala od Šmartinske ceste do Letališke ceste, zato je predlagano 

skrajšanje osi Ulice Ambrožiča Novljana tako, da se zaključi pred nakupovalnim središčem IKEA.  

 

Potek: Ulica se za stavbo Šmartinska cesta 106 odcepi desno, poteka proti jugovzhodu in pred 

novozgrajenim nakupovalnim centrom IKEA zavije levo, poteka proti severozahodu do Ameriške 

ulice, kjer se konča. 

 

3.5. Klopčičeva ulica: obstoječe oštevilčenje stavb v ulici poteka v nasprotni smeri od opisanega 

poteka, zato se spremeni le potek ulice v nasprotno smer. Nov potek ulice je usklajen s stanjem na 

terenu tako, da oštevilčenje ostane nespremenjeno. 

Potek: Klopčičeva ulica se odcepi od Kunaverjeve ulice med stavbama s hišnima številkama 4 in 6, 

poteka proti severozahodu, zavije levo in nato desno ter se v križišču s Sojerjevo ulico konča. 

3.6. Argentinska ulica: celotno območje nakupovalnega središča BTC je v procesu urejanja 

naslovov in menjave hišnih številk podjetij, ki imajo do sedaj večinoma naslov Šmartinska 152, kjer 

ima sedež uprava BTC. Popravek osi Argentinske ulice zaokrožuje prepoznavnost najpoglavitnejših 

prometnih poti v nakupovalnem središču.  

Potek: Ulica poteka od križišča Bratislavske in Leskovškove ceste proti jugozahodu, prečka 

Moskovsko ulico, Hrvaško ulico, Madžarsko ulico, Grško ulico, Avstrijsko ulico, Francosko ulico in 

se v krožišču z Ameriško in Italijansko ulico konča. 

 

Poimenovanja: 

1. Ulica Marjane Deržaj: Marjana Deržaj (1936-2005), pevka, ki so ji že pri 26 letih nadeli 

ime prva dama slovenske zabavne glasbe, prepoznavna po močnem zamolklem glasu in odličnih 

interpretacijah. Meščanka Ljubljane od rojstva do smrti je s pesmijo Poletna noč postala legenda 

slovenske glasbene scene. Sodelovala je na neštetih festivalih v Sloveniji in Jugoslaviji ter prejela za 

svoje vokalne interpretacije številne nagrade; zasedala prva mesta na festivalih, kot so Slovenska 

popevka, Jugoslovanski festival zabavne glasbe; pela je na festivalih v Zagrebu, Opatiji, Beogradu. 

Najbolj znane in še danes priljubljene pesmi so: Poletna noč, Orion, V Ljubljano, Vozi me vlak v 

daljave, Ples oblakov, Zvezde padajo v noč, Ptičje strašilo, Vrni se še kdaj v Ljubljano, itd. 

Sodelovala je z eminentnimi izvajalci popularne glasbe, kot so Jure Robežnik, Mojmir Sepe, Elza 

Budau, Bojan Adamič, Svetlana Makarovič, Ciril Zlobec, Fran Milčinski Ježek idr. Stanovala je na 

Viču in se po umiku iz estradnega življenja rada vozila s kolesom po Ljubljani, se pogovarjala s 

sprehajalci, ki so jo prepoznavali. Leta 1995 je prejela nagrado Viktor za življenjsko delo. S 

poimenovanjem ulice se ohranja spomin na izredno ustvarjalko, pevko, katere umetniški opus je so-

oblikoval kulturni milje mesta Ljubljana. Predlagatelj Dušan Klobasa je pridobil soglasje dedinje.  

 

Potek: Ulica se odcepi od Ceste na Bokalce za stavo Cesta na Bokalce 64, poteka proti zahodu in 

nato zavije proti severozahodu, kjer se pred gozdom slepo konča.  

2. Ulica Metke Kraševec: Metka Kraševec, (1941-2018), akademska slikarka, je prejemnica 

številnih tako domačih nagrad in priznanj, med drugim Prešernovega sklada (1973), Jakopičeve 

nagrade (1983) ter Prešernove nagrade za življenjski opus (2017), kot priznanj iz tujine. Bila je častna 

doktorica Univerze na Primorskem in izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Živela in ustvarjala je večinoma v Ljubljani ter poučevala na Akademiji za likovno umetnost 

Ljubljana vse do leta 2008. Formalni slikarski jezik jo je zanimal samo toliko, kolikor ga je 
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potrebovala, da je najbolje izrazila eksistencialno izkušnjo. Slikala je velike formate, akril na platno, 

grafike v sitotisku in litografiji; ves čas se je posvečala risbi in je ilustrirala številne pesniške zbirke. 

Od leta 1968 je redno razstavljala na številnih razstavah doma in širom sveta, od leta 1968, ko je 

začela razstavljati, je imela 105 samostojnih razstav. Nova dela je običajno predstavila v Galeriji 

Equrna, katere so-ustanoviteljica je bila, s takratno generacijo mladih slikarjev in kiparjev. 

Sodelovala je na več kot 340 skupinskih razstavah doma in po svetu. S poimenovanjem ulice se 

izkazuje čast svetovno uveljavljeni slikarki. 

Potek: Ulica se odcepi levo od Ceste na Bokalce, 25 m vstran od Ulice Marjane Deržaj, s katero je 

paralelna, zavije proti severozahodu, kjer se pred gozdom slepo konča. 

 

3. Švedska ulica: predlagatelj poimenovanja je družba IKEA. Predlagano ime je povezano s 

izvorom podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 1943 na Švedskem; prav tako pa z lokacijo prvega 

trgovskega centra IKEA družbe v Ljubljani, saj so na tem območju ulice pretežno poimenovane po 

tujih državah.  

 

Potek: Ulica se v križišču Ameriške, Argentinske in Italijanske ulice odcepi proti zahodu mimo 

novozgrajenega nakupovalnega centra IKEA, kjer se slepo konča. 

 

4. Hieronimova ulica: Hieronim (Evzebij Sofronij, (ok. 347-400), polihistor, vsestransko 

izobražena osebnost, prevajalec in svetovno priznan interpret Biblije, avtor Vulgate, latinskega 

prevoda Biblije, katere izid je zaznamoval pozno antiko in srednji vek. Po njegovi smrti so izšla še 

njegova obsežna pisma in bio-bibliografsko delo O znamenitih možeh. Prav iz njegovih pisem je 

ohranjena korespondenca z Emončani. Sicer je njegova bibliografija izdana v mnogih svetovnih 

jezikih, saj je bil vpliven mož na dvoru papeža Damaza v Rimu.  Njegov rojstni kraj ni znan, uvrščen 

pa je na ozemlje med Emono in Pulo. Nekaj časa je živel v Ogleju, nato pa je preko poti na vzhod 

pristal v Rimu ter nato v Betlehemu. Večkrat je obiskal Ljubljano. Poimenovanje ulice z njegovim 

imenom je umeščeno na lokacijo, kjer so ostanki antične Emone. S poimenovanjem ulice se izkazuje 

čast svetovno znanemu ustvarjalcu ob 1600 letnici smrti. Dogodek je gostila tudi Slovenska 

akademija znanosti in umetnosti v organizaciji Univerze v Ljubljani, kjer se je z aktivno udeležbo 

zbralo več kot 100 strokovnjakov, večinoma iz tujine. Pobudnik je doc. dr. Miran Špelič, član 

pripravljalnega odbora tega simpozija.  

 

Potek: Ulica se odcepi od Trga francoske revolucije proti jugu ter poteka do Zoisove ceste, kjer se 

konča.  

 

5. Ulica Ivana Vidava: Ivan Vidav (1918-2015), doktor matematike, profesor na Univerzi  v 

Ljubljani. Leta 1941 je istega leta diplomiral in doktoriral ter postal čez dve leti profesor na isti 

fakulteti vse do svoje upokojitve. Več desetletij vodilni slovenski raziskovalec na področju 

matematike, mentor 16 doktorantom, avtor številnih znanstvenih člankov in matematičnih knjig, med 

drugim temeljnih del Višja matematika I, II in II. Dobitnik številnih priznanj in nagrad, med drugim 

Prešernove nagrade (1952), Kidričeve nagrade (1971), nagrade Avnoj (1981), nagrade Republike 

Slovenije za znanstveno raziskovalno delo (1992). Od leta 1958 član Slovenske akademije znanosti 

in umetnosti, prejemnik častnega doktorata Univerze v Ljubljani leta 1997. Vse svoje profesionalno 

življenje je preživel v Ljubljani, kjer je kot profesor matematike izobraževal več kot štirideset 

generacij študentov. S svojim delom je mestu Ljubljana neizbrisno vtisnil svoj pečat in sodi med 

najuglednejše Slovence 20. stoletja. Predlagatelj Slovenska akademija znanosti in umetnosti je 

pridobila soglasje živečih naslednikov. 

 

Potek: Ulica se v križišču ulice Pod Kamno gorico in Pilonove ulice odcepi proti severu in se v 

križišču s Cesto Andreja Bitenca konča. 

 

 

6. Ulica Ekvorna: Ekvorna je starodavno koliščarsko božanstvo iz predrimskih časov, ki je 

značilna samo za Ljubljano in ljubljansko barje. Ime v latinski obliki Aequorna pomeni »vodno ali 
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rečno gladino«, kar izraža nekdanjo odvisnost življenja prebivalcev barja in razcveta mesta od voda, 

ki poplavljajo ljubljansko barje. Njen kult se je ne samo ohranil tudi v času Rimljanov, temveč je 

postal eden najmočnejših kultov Emone. Poimenovanje na predlagani lokaciji je v duhu lokalnega 

ohranjanja zgodovinskih posebnosti mesta Ljubljana, ki je sicer že izraženo s postavitvijo kipa 

Ekvorne na Gallusovem nabrežju.  

 

Potek: Ulica se pred stavbo Pot na Rakovo jelšo 32 odcepi desno in se po 80 metrih slepo konča.  

 

7. Ulica Alojza Kajina: Alojz Kajin (1924- 21. 1. 2019) je aktivist in borec ter poveljnik 

Ljubljanske brigade, ki je 9. maja 1945 osvobodila Ljubljano. Rojen v Vinici se je kot najstnik 

odpravil v Ljubljano, da bi se izučil za mizarja. V boj za osvoboditev Slovenije se je vključil leta 

1941, kjer je od kurirja hitro napredoval zaradi svoje borbenosti in tovarištva. Tako je kmalu (po 

oficirski šoli) postal član štaba Cankarjeve in Ljubljanske brigade. Dvakrat je bil ranjen. Marca 1945 

je vodil Ljubljansko brigado iz smeri Velikih Lašč, Turjaka, Golega, Iga, proti Orlam vse do 

Ljubljanice in Mestne hiše, do katere je prijahal na belem vrancu, star 21 let ter pred Mestno hišo 

razvil zastavo in razglasil, da je Ljubljana svobodna. Po vojni je končal gimnazijo, vojaško šolo in 

odšel na službovanje v Maribor ter nato leta 1976 nazaj v Ljubljano kot pomočnik komandirja 9. 

armade. Bil je član teritorialne obrambe in civilne zaščite, predsednik ribiške zveze Maribor in 

predsednik Telesnokulturne skupnosti ter na sploh družbeno aktiven član skupnosti. Zaradi svoje 

prizadevnosti in požrtvovalnega dela je prejel plaketo in naziv častni član Društva vojnih invalidov 

Maribor. S poimenovanjem ulice se izkazuje čast posamezniku, ki je od rane mladosti sledil viziji 

svobodnega naroda ter izkazal izjemen pogum in vztrajnost. Obeležuje se tudi dogodek, ki ima za 

Ljubljano izjemen pomen. Predlagana je lokacija novozgrajenega stanovanjskega naselja, ki je blizu 

središču mesta in Poti spominov in tovarištva. Predlagatelj Svetniški klub Levica Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana je pridobil soglasje živečih naslednikov. 

 

Potek: Ulica se po 40 metrih od stavbe Jurčkova cesta 90 odcepi desno, poteka proti jugozahodu in 

se po 150 metrih slepo konča pred pešpotjo Pot spominov in tovarištva. 

 

8. Sarajevska ulica: predlagatelja Bošnjaška kulturna zveza Slovenije in Društvo Lilijan sta 

letos obnovila že nekaj let staro pobudo po poimenovanju Sarajevske ulice v Ljubljani. Gre za 

recipročno poimenovanje. Sarajevska ulica je v Ljubljani že bila, vendar jo je italijanska oblast ob 

okupaciji Ljubljane preimenovala, saj je tudi z imeni ulic želela prekiniti vsakršno povezavo z 

jugoslovansko državo.  

 

Potek: Ulica se po 100 metrih od Džamijske ulice odcepi desno, poteka proti severovzhodu in se po 

160 m slepo konča. 

 

9. Beograjska ulica: Gre za recipročno poimenovanje. Beograjska ulica je v Ljubljani že bila 

(Beogradska ulica), vendar jo je italijanska oblast ob okupaciji Ljubljane preimenovala, saj je tudi s 

spremembo imen ulic želela prekiniti vsakršno povezavo s nekdanjo jugoslovansko državo. 

Beograjska ulica na tej lokaciji ustreza smiselno, četudi so ostale ulice poimenovane v glavnem po 

državah, obstaja pa tudi Moskovska ulica. 

 

Potek: Ulica se v krožišču na Letališki cesti pri stavbi Letališka cesta 1 odcepi levo, poteka proti 

severozahodu in se po 235 metrih pred ograjo slepo konča. 

 

10. Centralni park soseske Ruski car: zeleno urbana površina s drevesi in hribčkom za  

sankanje »je srce in pljuča našega naselja«, kot pravi predlagatelj Četrtna skupnost Posavje. Park je 

priljubljeno naravno igrišče otrok in starejših, ki posedajo na klopeh med drevesi ter glavno 

prizorišče ob Dnevu sosedov – največjem dogodku, ki jih za krajanke in krajane organizira Četrtna 

skupnost Posavje. Poimenovanje je v skladu z nalogo Komisije za poimenovanje naselij in ulic 

Mestne občine Ljubljana - poimenovanje še neimenovanega, kar omogoča boljšo orientacijo v 

prostoru. Park ne bo registriran v Registru prostorskih enot. 
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Lokacija: Zeleno urbana površina med Ulico 7. septembra, Glinškovo ploščadjo, Ulico Rezke 

Klopčič in Mucherjevo ulico. 

 

11. Športni park Bratovševa: Svet Četrtne skupnosti Posavje je pobudnik poimenovanja zeleno 

urbane površine na območju četrtne skupnosti, kjer se odvijajo športne aktivnosti (balinišče, otroško 

igrišče, teniško igrišče, igrišče za mali nogomet oz. rokomet, košarkarski igrišči in namiznoteniško 

igrišče), med velikimi stanovanjskimi soseskami te četrtne skupnosti, ki je  pravi športni park 

okoliških stanovalcev. Poimenovanje se namenja lažji orientaciji v prostori in imenovanju. Park ne bo 

registriran v Registru prostorskih enot. 

 

Lokacija: Park obsega urbano zeleno površino s športnimi igrišči med stanovanjskimi stavbami na 

Bratovševi ploščadi na severu, pešpotjo ob vrtcu VVZ Ciciban, enota Ajda na vzhodu, Ulico 

prvoborcev na jugu in Slovenčevo cesto na zahodu.  

 

12. Trg device Marije: predlagatelj Župnija Ljubljana Polje želi s poimenovanjem ulice, ki se 

odcepi od Zadobrovške ceste in med cerkvijo ter župniščem vodi do kaplanije v Trg Device Marije, 

ohraniti spomin na ime kraja in občine Devica Marija v Polju (nemško Mariafeld). Tako se je ta kraj 

imenoval več kot 500 let, ko je dobil ime prav po cerkvi, posvečeni devici Mariji. Nekateri viri 

navajajo, da je cerkev stala že leta 1325. Prenovljeno župnišče in gospodarsko poslopje so skupaj s 

cerkvijo Device Marije najstarejše zgradbe v okolici. S poimenovanjem soglaša tudi Četrtna skupnost 

Polje, saj se s tem ohranja spomin na izvor krajevnega imena. Trg ne bo registriran v Registru 

prostorskih enot. 

 

Lokacija: Trg obsega zeleno urbano površino med cerkvijo, župniščem in kaplanijo v križišču 

Zadobrovške in Zaloške ceste v Četrtni skupnosti Polje. 

 

4. Ocena finančnih posledic 

 

Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb 

hišnih tabel in napisnih označevalnih tabel z imeni ulic, parkov in trga. 

Polnoletne osebe in poslovni subjekti, ki imajo na območju sprememb stalno ali začasno bivališče, 

zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma poslovnih 

dokumentov in listin. 

 

Izračun stroškov za realizacijo akta temelji na oceni stroškov postavitve hišnih in uličnih (tudi parka 

in trg) označevalnih tabel: 

 

Table Cena na kos v Evr Število Skupaj 

Hišne 50 55 2750 

Ulične 150 12 1800 

Skupaj   4550 

 

 

5. Zaključno stališče predlagatelja 

 

Komisija za poimenovanje naselij in ulic Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je na svoji 11. 

redni seji in 2. korespondenčni obravnavala osnutek akta in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 

Osnutek akta bo v primeru sprejema v skladu s 16. členom ZDOIONUS obravnavan skupaj s 

grafičnimi prilogami prikazov ulic v predhodnem posvetovanju kot javna razgrnitev predlogov imen 

ulic in poti v naselju Ljubljana. Javna razgrnitev bo potekala na lokalno običajen način: na sedežih 

pristojnih četrtnih skupnosti v mesecu januarju 2021, z objavo na spletnem naslovu Mestne občine 

Ljubljana ter objavo županovega poziva v javnem glasilu Ljubljana ter na sedežih četrtnih skupnosti. 
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Po opravljeni javni razpravi predhodnega posvetovanja bo vložene pripombe in pobude, prejete s 

strani pristojnih četrtnih skupnosti ter fizičnih in pravnih oseb območij, obravnavala Komisija za 

poimenovanje naselij in ulic Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Komisija bo skladno z določili ZDOIOUNUS pridobila soglasje in mnenje Območne geodetske 

uprave Ljubljana ter Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Republike Slovenije k osnutku 

akta. 

 

 

 

 

Pripravila: 

dr. Irena Strelec, 

strokovna sodelavka     Grega Ciglar 

        Predsednik komisije 
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Priloge: 

1. Popravki osi: 

 

Zemljevid 1: Fajfarjeva ulica 

 

 
Legenda: Rumeno označen je star potek osi, modro označen pa popravek osi 
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Zemljevid 2: Emonska cesta – pred in po 

                     popravku osi  
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Zemljevid 3: Kudrova ulica – sedanja in nova os, Portal Ljubljana, aplikacija Ulice v Ljubljani 

 

 

 
 

 

 

Načrt 1: Načrti nove soseske za novo Kudrovo ulico - v izgradnji 
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Zemljevid 4: Klopčičeva ulica, Portal Ljubljana, aplikacija Ulice v Ljubljani 
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Zemljevid 5: Ulica Ambrožiča Novljana, vir Urbinfo 

 
 

Zemljevid 6: Argentinska ulica – stanje v BTC 
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2. Poimenovanja 

 

Zemljevid 7: Ulica Marjane Deržaj ( rdeče, 1.) in Ulica Metke Krašovec (modro, 2.), Vila 

Bokalci, vir OGU Ljubljana  

 

 
 

Načrt 2: Švedska ulica, vir Oddelek za Urbanizem MOL 
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Zemljevid 8: Švedska ulica 
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Zemljevid 9: Poimenovanje Hieronimova ulice (rdeča črta) 

 
 

Zemljevid 10: Ulica Ivana Vidava (označena z rdečim) 
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Skica novega naselja v izgradnji Ulica Ivana Vidava 

 

 
 

Zemljevid 11: Lokacija Ulice Ekvorna 
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Foto: naselje v izgradnji Ulica Ekvorna 

 
 

 

Zemljevid 12: Lokacija Ulica Alojza Kajina 
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Foto: Soseska v izgradnji – Ulica Alojza Kajina 

 

 
 

Zemljevid 13: Sarajevska ulica 
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Foto: Sarajevska ulica 

 
Zemljevid 14: Beograjska ulica 
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Foto: Beograjska ulica 
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Zemljevid 15:Centralni park soseske Ruski car, vir Urbinfo 

 

 
 

 

 

 

Zemljevid 16: Športni park Bratovševa, vir Urbinfo 
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Foto: Lokacija Trga device Marije – župnišče Polje 
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