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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. 
 

Določbe 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske 
ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja (Uradni list RS, št. 45/00), ki določa odmik 
od cestišča obvoznice za območje BS 4/2 Stožice (vogal Dunajske in obvoznice), ni 
mogoče razumeti tako, da v nasprotju z določbo šestega odstavka 47. člena Zakona o 
javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 - UPB; v nadaljevanju: zakon) zahteva drugačen 
odmik od cestišča obvoznice, kot ga Direkcija za ceste kot pristojni nosilec urejanja 
prostora in soglasodajalec zahteva v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja v 
skladu z drugim in tretjim odstavkom 47. člena zakona. 
 

II. 
 

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 
predloga Obvezne razlage za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja (Uradni list RS, 

št. 45/00) 
 
 

Pobudo za sprejem obvezne razlage 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja (Uradni list 
RS, št. 45/00, v nadaljevanju: odlok o PUP) je dala Upravna enota Ljubljana na sestanku 
koordinacije Upravna enota Ljubljana – Mestna občina Ljubljana z dne 13.12.2007 v zvezi 
s postopkom za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga vodi za investitorja. 
 
Navedena določba odloka o PUP za območje BS 4/2 Stožice (vogal Dunajske in 
obvoznice) opredeljuje zazidalno linijo tako, da je ob obvoznici odmik od cestišča 8 m, pri 
čemer pa v postopku priprave odloka o PUP ni bilo pridobljeno soglasje Direkcije za ceste 
v skladu s 6. odstavkom 47. člena Zakona o javnih cestah – UPB (Uradni list RS, št. 33/06; 
v nadaljevanju: zakon). Direkcija v času priprave odloka o PUP namreč še ni bila določena 
kot pristojna nosilka urejanja prostora za dajanje smernic in mnenj. V takih primerih mora 
investitor v skladu z 2. in 3. odstavkom v povezavi s 6. odstavkom 47. člena zakona 
pridobiti pogoje in nato soglasje Direkcije za ceste za predvideno gradnjo. Pogoj za izdajo 
soglasja je, da s posegom niso prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na 
njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza. 
 
Glede na navedeno zahteve Direkcije za ceste, ki v konkretnem primeru zahteva odmik 12 
m od cestišča obvoznice ni mogoče razumeti, da je v nasprotju z določbo o odmiku v 
odloku o PUP. V postopku odločanja je treba upoštevati, da je Direkcija za ceste kot 
pristojen nosilec urejanja prostora in  soglasodajalec v skladu s cit. določbo zakona kot 
specialnega predpisa za to področje, določa pogoje in izda soglasje za gradnjo v 
varovalnem pasu ceste. V kolikor v tem pogledu Direkcija ni bila vključen v postopek 
priprave odloka o PUP, kot je bilo tudi v primeru določbe o odmiku v 17. členu, potem 
mora investitor oziroma Upravna enota v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja 
upoštevati tisti odmik, h kateremu je bilo dano soglasje v skladu z 2. in 3. odstavkom 47. 
člena zakona.  
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