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Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) in 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na ___ seji dne _____ sprejel naslednjo 
 
 

OBVEZNO RAZLAGO 
 
 

I. 
 

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 
6/16 Univerzitetni KC, CR 6/17 Park ob Zaloški in CR 6/18 Pletenina (Uradni list RS, št. 52/97, 
98/99) 33. člen dopušča med dopustnimi posegi ne glede na določila odloka za posamezne 
funkcionalne enote nujne komunalne posege v vseh funkcionalnih enotah do realizacije 
predvidene ureditve v skladu z odlokom, kar je razumeti tako, da določba 33. člena dopušča 
odstranitev oziroma gradnjo mostov, saj je most kot cestni objekt del javne ceste, ki je objekt 
grajenega javnega dobra in se uvršča med komunalno opremo oziroma komunalne ureditve.  
 
 

II. 
 

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 3505-5/2008-15 
Ljubljana, dne  
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OBRAZLOŽITEV 
predloga Obvezne razlage za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja 

urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16 Univerzitetni KC, CR 6/17 Park ob Zaloški in 
CR 6/18 Pletenina (Uradni list RS, št. 52/97, 98/99) 

 
 
Pobudo za obvezno razlago določbe 33. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območja urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16 Univerzitetni KC, CR 6/17 Park ob 
Zaloški in CR 6/18 Pletenina (Uradni list RS, št. 52/97, 98/99; v nadaljevanju: odlok) je podala 
Mestna občina Ljubljana. 
 
Odlok v četrti alineji 33. člena dopušča med dopustnimi posegi ne glede na določila odloka za 
posamezne funkcionalne enote nujne komunalne posege v vseh funkcionalnih enotah do 
realizacije predvidene ureditve v skladu z odlokom.  
 
Komunalno opremo določa 71. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07 in 70/08; v nadaljevanju: ZPNačrt), in sicer komunalna oprema so objekti grajenega 
javnega dobra: občinske  ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 

Javne ceste so del prometne infrastrukture, kot to določa 1. in 2. odstavek 2. člena Zakona o 
javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC-C, 57/08 – 
ZLDUVCP, 69/08 - ZCestV; v nadaljevanju: ZJC), in sicer so javne ceste prometne površine 
splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, 
določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih, ter da so javne ceste 
javno dobro in so izven pravnega prometa, na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s 
priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic. Deli javne ceste so tudi cestni objekti (druga 
alineja prvega odstavka 13. člena ZJC), med katere spadajo tudi mostovi (22. točka prvega 
odstavka 14. člena ZJC). 

Navedeno je razumeti tako, da med komunalne posege sodi tudi odstranitev oziroma gradnja 
mostov, saj je most cestni objekt in kot tak del javne ceste, ki je objekt grajenega javnega 
dobra in se uvršča med komunalno opremo oziroma komunalne ureditve. 
 
 
Pripravili:  
Alenka Pavlin, univ. dipl. inž. arh. 
vodja Odseka za PIA in prenovo 
 
Monika Kovač Mesarić, univ. dipl. inž. arh. 
svetovalka 
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mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh. 

 


