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I Z  Z G O D O V I N E

Poimenovanje ulice po
 Jelki Komotar 

Irena Keršič

Po doslej zbranih podatkih imamo 

v Sloveniji dve ulici, imenovani po 

medicinski sestri. Pred Ulico Marije 

Tomšič v Novem mestu je bila imenovala 

ulica po Jelki Komotar, roj. Reven. Obe sta 

bili šolani v generaciji zaščitnih sester pred 

drugo svetovno vojno in veliko prispevali 

k prepoznavnosti poklica in stroke 

zdravstvene nege. 

Uvedbo uličnega sistema v naselju Lukovica pri Domžalah 
je predlagala Občina Lukovica. Razlog je bil v starem (še iz 
časa Marije Terezije) označevanju stavb v naselju z imenom 
naselja in oštevilčenjem, ki ni bilo kontinuirano. Hišne števil-
ke objektov niso bile razvrščene po sistemu par-ne par, niti 
po vrstnem redu, zato se je bilo v naselju težko orientirati.

Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Lukovica je sprejel 
Občinski svet Občine Lukovica na 17. seji 16. 2. 2005 in je 
objavljen v Uradnem vestniku Občine Lukovica, št. 2/2005. 
Ulica Jelke Komotarjeve je bila določena na občinski cesti 
(javna pot) z oznako JP 735 920 Lukovica – Rovce od trške-
ga jedra do današnje hišne številke 14. Za namen priprave in 
sprejema odloka je bila izdelana projektna naloga, v kateri je 
bila podana obrazložitev poimenovanja za vsako posamezno 
ulico oz. cesto. Obrazložitev za Ulico Jelke Komotaro je bila 
naslednja:

»Ulica, kateri pripadajo objekti na pobočju nad zdravstvenim 
domom, se poimenuje po medicinski sestri Jelki Komotar. 
Jelka ima veliko zaslug za hiter napredek zdravstvene posta-
je v Lukovici (javna ambulanta, babiška in patronažna služba), 
še posebej pa je zaslužna za razvoj rejništva. Tu je službo-
vala od leta 1928 pa do svoje smrti leta 1966. Ob petdeseti  

obletnici dograditve zdravstvenega doma v Lukovici je bil 
dom poimenovan Zdravstvena postaja medicinske sestre 
Jelke Komotarjeve, v avli pa so odkrili spominsko ploščo z 
napisom 1926-50-1976 Prvi zdravstveni dom v Sloveniji.«.

Za posredovanje podatkov se zahvaljujemo Tatjani Suha-
dolc, univ. dipl. geog. in etnol., višji svetovalki za okolje in 
prostor v Občini Lukovica.
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1. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Lukovica. 
(2005). Občina Lukovica. 

2. Tatjana Suhadolc, Irena Keršič, korespondenca 26. 10. 
2022.

Tabla z napisom ulice po Jelki Komotar v Lukovici pri 
Domžalah (Fotografija in vir: Irena Kršič).


