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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) in 24. člena Statuta Občine Komenda (Uradne 
objave Glasila Občine Komenda št. 08/15) je Občinski svet Občine Komenda na svoji __. 
redni seji dne __ .__. ____ sprejel   
 
 

ODLOK O DOLOČITVI IMENA POTI   
 

1. člen 
 

Na območju naselja Komenda se na predlog »Konjeniškega kluba Komenda« dela javnih 
kategoriziranih poti JP 662081 in JP 662091 po zaslužnem pokojnem članu tega kluba 
Janku Juhantu poimenujeta v »Juhantova pot«.  
 

2. člen 
 
Novo imenovana »Juhantova pot« se na zahodnem delu začne pri kategorizirani lokalni 
cesti LC 039121 (Glavarjeva cesta) in poteka po javni poti JP 662081 proti jugovzhodu 
med hipodromom in tribunami, preko Pšate do križišča z javno potjo JP 662082, kjer zavije 
proti zahodu. Pri križišču z javno potjo JP 662091 zavije na to pot proti jugovzhodu in se 
konča pred mostom čez Knežji potok pri sotočju Pšate in Knežjega potoka.    
 

3. člen 
 
Na podlagi tega odloka in Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju 
naselij, ulic in stavb (Uradni list RS št. 25/08) Geodetska uprava Republike Slovenije 
izvede vse nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot. Hišne številke 
bo skladno s predpisom pristojnega ministra določila Geodetska uprava Republike 
Slovenije v posebnih postopkih.  
 

4. člen 
 
Predlagatelj zagotovi finančna sredstva za postavitev napisnih tabel. Stroškov v zvezi z 
menjavo osebnih dokumentov (za fizične osebe) oziroma listin v zvezi s poslovanjem (za 
pravne osebe) ni predvidenih.     
 

5. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.  
 
Št.: 031-0001/2017 
Datum: xx. xx. xxxx    
  

Stanislav Poglajen, Župan Občine Komenda  
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