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. UVOD 

1.1 NAMEN IN CILJ LOKACIJSKE PREVERITVE 
 
Investitorja Zavarovalnica Triglav, d.d. in Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o. sta 
vložila Pobudo za začetek postopka Lokacijske preveritve. Investitor Zavarovalnica 
Triglav d. d. je v fazi prenove in energetske sanacije poslovne stavbe na naslovu 
Dunajska cesta , ki leži na zemljiščih parc. št. / , /  in / , vse v k. o.  
Bežigrad. Zaradi tehnične posodobitve objekta in energetske sanacije je bila podana 
pobuda za prizidavo objekta  v . nadstropju stavbe..  Poleg tega želi investitor Triglav, 
Upravljanje nepremičnin, d.o.o. na zemljiščih parc. št. /  in / , obe v k. o.  
Bežigrad, nad kletno etažo umestiti manjšo pritlično paviljonsko stavbo pravokotne 
oblike iz lahkih gradbenih elementov. 

Območje obravnave se nahaja za Bežigradom, severno od območja Gospodarskega 
razstavišča ob Dunajski cesti. Na severni strani meji na območje parkirišča Linhartova, 
na zahodni strani meji na parkirišče ob Dunajski cesti, na vzhodni pa na območje 
parkirišča ob Valjhunovi ulici.  

Na območju lokacijske preveritve je v veljavi Občinski prostorski načrt Mestne 
občine Ljubljana; Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. / , /  - DPN, /  - DPN, /  
- DPN, /  - DPN, /  - DPN, /  - DPN, /  – DPN in / ) in Odlok o 
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni 
list RS, št. / , /  - DPN, /  - popr., /  - ZKZ-C, /  - obv. razl., / , 

/  - popr., /  - DPN, /  - popr., /  - DPN, /  - DPN, /  - DPN, 
/  - DPN, / , /  - avtentična razlaga, / , /  - popr., /  - DPN 
/  in št. / , v nadaljevanju OPN MOL ID). 

Skladno z določili OPN MOL ID je območje lokacijske preveritve opredeljeno kot 
enota urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) BE- , ki ima predpisano namensko 
rabo CDd- območja centralnih dejavnosti brez stanovanj. 

Vlagatelja, Zavarovalnica Triglav, d.d. in Triglav, Upravljanje nepremičnin d.o.o. z 
lokacijsko preveritvijo predlagata, da se za izpolnitev njune gradbene namere dovoli 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in sicer od določil za 
EUP BE-  v prilogi  (Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote 
urejanja prostora odloka) OPN MOL tako: 

- da se dopusti prizidava v . nadstropju poslovne stavbe do maksimalne 
višine obstoječe stavbe na naslovu Dunajska cesta  na način, da se 
poveže in zapre prostor nepohodnih teras med in ob obstoječih delih 
objekta v . nadstropju obstoječe stavbe in preoblikuje tako, da se 
nameni dodatnim poslovnim prostorom ter 

- da se dopusti novogradnja paviljonske pritlične stavbe (nadzidava kletne 
etaže stavbe) maksimalnih dimenzij , m/ , m/ , m na zemljiščih s 
parc. št. /  in / , obe v k. o.  Bežigrad, pri čemer paviljon na 
severu ne presega gradbene črte pritličja obstoječega objekta na naslovu 
Dunajska cesta  ter bo izveden transparentno in prehodno.  

 

 
1 termin »prizidava« v tem gradivu vsebuje nadzidavo in dozidavo objekta skladno z 
OPN MOL ID 

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2010-78-4264-NPB19.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2010-78-4264-NPB19.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2010-78-4264-NPB19.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2010-78-4264-NPB19.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2010-78-4264-NPB19.pdf
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Za obstoječa objekta Dunajska cesta  in Dunajska cesta  (parceli /  in / ,  
obe v k. o.  Bežigrad) je bilo s Pobudo predlagano odstopanje od določila 
»Novogradnje niso dopustne, razen objektov, navedenih v . členu odloka OPN MOL 
ID« tako da se predlaga odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za EUP BE  
tako, da se dopusti: 

- prizidava v . nadstropju obstoječe poslovne stavbe Dunajska cesta  in 
- novogradnja paviljonske pritlične stavbe (nadzidava kletne etaže stavbe) na 

parcelah /  in / , obe v k. o.  Bežigrad. 
 
S strani Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja 
(MOP DPGS) je bilo pridobljeno negativno mnenje glede ustreznosti Elaborata 
lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP za območje EUP BE-  v delu, 
ki je obravnaval novogradnjo paviljonske pritlične stavbe na zemljiščih s parc. št. /  
in / , obe v k. o.  Bežigrad. Po mnenju nosilca urejanja prostora za navedeni 
predlagani poseg - novogradnjo paviljona - ni ustrezne zakonske podlage. Zato 
pobudnika nadaljujeta postopek le glede dela pobude, glede katerega se Ministrstvo 
za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (MOP DPGS) v svojem 
mnenju ni opredelilo negativno in je opisan v nadaljevanju tega Elaborata. 
 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan na podlagi pobude investitorjev, analize stanja 
v prostoru ter analize določil OPN MOL ID, ob upoštevanju mnenja MOP DPGS. 
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1.2 OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE 
 

Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča v lasti družbe Zavarovalnica 
Triglav d.d., Miklošičeva cesta ,  Ljubljana.  
 

Območje obravnave se nahaja za Bežigradom, severno od območja 
Gospodarskega razstavišča ob Dunajski cesti.  

 
Slika 1: Širše območje lokacijske preveritve (rumeno); Vir: Urbinfo 

 
Slika  : Prikaz območja lokacijske preveritve na DOF (rumeno); Vir: Urbinfo 
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1.2.1 Seznam zemljišč, na katere se lokacijska preveritev nanaša 
 
Območje lokacijske preveritve obsega zemljišča: 
 

Parcelna 
številka 

Ime katastrske občine Lastnik zemljišča 

/   – Bežigrad 
Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z 
lastnimi nepremičninami, d.o.o., Dunajska cesta , 

 Ljubljana 

/   – Bežigrad 

VSAKOKRATNI LASTNIK NEPREMIČNINE: K.O.  
STAVBA  
podatek iz katastra nepremičnin: Triglav, upravljanje, 
svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, 
d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 

VSAKOKRATNI LASTNIK NEPREMIČNINE: K.O.  
STAVBA  
podatek iz katastra nepremičnin: ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 

VSAKOKRATNI LASTNIK NEPREMIČNINE: K.O.  
STAVBA  
podatek iz katastra nepremičnin: ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta ,  Ljubljana 
 

/   – Bežigrad 

VSAKOKRATNI LASTNIK NEPREMIČNINE: K.O.  
STAVBA  
podatek iz katastra nepremičnin: ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 

VSAKOKRATNI LASTNIK NEPREMIČNINE: K.O.  
STAVBA  
podatek iz katastra nepremičnin: Triglav, upravljanje, 
svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, 
d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 
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Slika : Območje lokacijske preveritve na izseku iz zemljiškokatastrskega prikaza (Vir ZK prikaza: GURS, 
januar ) 
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1.2.2 Sosednja zemljišča 
 
Skladno s sedmim odstavkom . člena ZUreP-  občina o javni razgrnitvi pisno obvesti 
lastnike sosednjih zemljišč. Sosednja zemljišča so zemljišča, ki neposredno mejijo na 
območje lokacijske preveritve, ki je na sliki v naslednjem poglavju prikazano z modro 
črto. 
 
Seznam sosednjih zemljišč: 
 

Parcelna številka 
Ime katastrske 
občine 

Lastnik zemljišča 

/   – Bežigrad 
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE družba za 
organizacijo domačih in mednarodnih sejmov in 
razstav d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE družba za 
organizacijo domačih in mednarodnih sejmov in 
razstav d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE družba za 
organizacijo domačih in mednarodnih sejmov in 
razstav d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 

Linhartov kvart, razvoj nepremičninskih projektov, 
d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 
predznamovana lastninska pravica: CORWIN SI, 
razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o., Dunajska 
cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE družba za 
organizacijo domačih in mednarodnih sejmov in 
razstav d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE družba za 
organizacijo domačih in mednarodnih sejmov in 
razstav d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 

Linhartov kvart, razvoj nepremičninskih projektov, 
d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 
predznamovana lastninska pravica: CORWIN SI, 
razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o., Dunajska 
cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE družba za 
organizacijo domačih in mednarodnih sejmov in 
razstav d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE družba za 
organizacijo domačih in mednarodnih sejmov in 
razstav d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 

Linhartov kvart, razvoj nepremičninskih projektov, 
d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 
predznamovana lastninska pravica: CORWIN SI, 
razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o., Dunajska 
cesta ,  Ljubljana 
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/   – Bežigrad 

Linhartov kvart, razvoj nepremičninskih projektov, 
d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 
predznamovana lastninska pravica: CORWIN SI, 
razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o., Dunajska 
cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg ,  
Ljubljana 

/   – Bežigrad 

Linhartov kvart, razvoj nepremičninskih projektov, 
d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 
predznamovana lastninska pravica: CORWIN SI, 
razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o., Dunajska 
cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 

Linhartov kvart, razvoj nepremičninskih projektov, 
d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana 
predznamovana lastninska pravica: CORWIN SI, 
razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o., Dunajska 
cesta ,  Ljubljana 

/   – Bežigrad 
DEKON razvoj nepremičninskih projektov in 
gradnja d.o.o., ULICA AMBROŽIČA NOVLJANA , 

 LJUBLJANA 

/   – Bežigrad 
DEKON razvoj nepremičninskih projektov in 
gradnja d.o.o., ULICA AMBROŽIČA NOVLJANA , 

 LJUBLJANA 

/   – Bežigrad MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg ,  
Ljubljana 
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1.2.3 Lastništvo 
 
 

 
Slika : Območje lokacijske preveritve na izseku iz zemljiškokatastrskega prikaza (Vir ZK prikaza: GURS, 
januar ) 
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1.3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA  
 

1.3.1 Kvalitetni pogledi in analiza lege območja 
 

 
Slika : Prikaz območja lokacijske preveritve na DOF; Vir: https://www.google.com 
 
 

 
Slika : Pogled iz Dunajske ceste na območje poslovnega objekta, kjer je načrtovana prizidava; Vir: arhiv 
LUZ 
 

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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Slika : Pogled na območje poslovnega objekta, kjer je načrtovana prizidava, pogled iz parkirišča ob 
Valjhunovi ulici; Vir: arhiv LUZ 
 
 
 
1.4 VAROVANA OBMOČJA IN OMEJITVE  
 
Izdelana je analiza stanja v prostoru, ki vsebuje prikaz varstvenih, zavarovanih, 
ogroženih in drugih območij, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben 
pravni režim. Analiza stanja v prostoru je bila osnova za izdelavo določil OPN MOL ID 
in je že upoštevana ter potrjena s strani nosilcev urejanja prostora. V nadaljevanju je 
izdelan povzetek varstvenih, zavarovanih, ogroženih in drugih območij v območju 
lokacijske preveritve. 
 
  

https://www.google.com/
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Kulturna dediščina 
 

 
MEJA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE 

Slika : Varstvo kulturne dediščine z mejo območja lokacijske preveritve; Vir: Urbinfo 
 

Evidenčna številka :  
Ime: Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana 
Režim: spomenik 
Vrsta: arheologija 
Predpis: Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni 
in zgodovinski spomenik 
 

Predpis: Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni 
in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. / - ). Arheološko najdišče Ljubljana 
sega na severu do Centralnega stadiona, na jugu do severnega roba Ljubljanskega 
barja, na vzhodu do Grubarjevega kanala ter na zahodu do parka Tivoli. 
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Vodni viri 

 
MEJA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE 

Slika : Varstvo vodnih virov z mejo območja lokacijske preveritve; Vir: Urbinfo 
 
Predpis: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega 
polja (Uradni list RS, št. /  in / ). 
 
Režim: III A, Podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom. 
 
 

. PRAVNI TEMELJ 

Pravne podlage za sprejem lokacijske preveritve za del EUP BE-  so: 
- ., ., .,  in . člen Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju ZureP-

), Uradni list RS, št. / , ki določajo namen, vsebino, postopek, stroške, 
posledice in veljavnost lokacijske preveritve, 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del, 
Uradni list RS, št. / , /  – DPN, /  – DPN, /  – DPN, /  – DPN, 

/  – DPN, /  – DPN, /  – DPN in /  (v nadaljevanju OPN MOL SD), 
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni 

del, Uradni list RS, št. / , /  – DPN, /  – popr., /  – ZKZ-C, /  – 
obv. Razl., / , /  – popr., /  – DPN, /  – popr., /  – DPN, /  – 
DPN, /  – DPN, /  – DPN, / , /  – avtentična razlaga, / , /  
– popr., /  – DPN /  in /  (v nadaljevanju OPN MOL ID), 

- Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni 
in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. / - ).  

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega 
polja (Uradni list RS, št. /  in / ). 

 

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2010-78-4263-NPB9.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2010-78-4263-NPB9.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2010-78-4264-NPB19.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2010-78-4264-NPB19.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2010-78-4264-NPB19.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2010-78-4264-NPB19.pdf
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Skladno s . členom ZureP-  je lokacijska preveritev novi instrument prostorskega 
načrtovanja, ki omogoča hitrejše prilagajanje prostorskih izvedbenih pogojev in manjša 
odstopanja od pogojev, določenih v prostorskih izvedbenih aktih. ZureP-  v . členu 
v povezavi s . členom določa, da v primeru, če zaradi obstoja objektivnih 
okoliščin/uskladitve z bistvenimi zahtevami investicijska gradbena namera ne more 
zadostiti posameznemu prostorskemu izvedbenemu pogoju, instrument lokacijske 
preveritve investitorju omogoča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev.  
 
Občina lahko dopusti odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na obstoječih 
zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiščih med drugim tudi v primeru, če: 

- gre v skladu s . alinejo . odstavka . člena ZureP-  za rekonstrukcijo ali 
prizidavo obstoječega objekta, ki pomeni spremembo gabaritov, oblike, 
namembnosti ali zunanjega videza obstoječega objekta zaradi uskladitve z 
bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo 
graditev. 
 

Vlagatelja, Zavarovalnica Triglav, d.d. z lokacijsko preveritvijo predlaga, da se za 
izpolnitev njegove gradbene namere dovoli individualno odstopanje in sicer, da se 
odstopa od določil za EUP BE-  v prilogi  (Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za 
posamezne enote urejanja prostora odloka) OPN MOL tako, da se dopusti prizidava 
v . nadstropju poslovne stavbe Dunajska cesta  do maksimalne višine 
obstoječe stavbe na naslovu Dunajska cesta  . 
 
Odstop od navedenih pogojev pomeni manjše odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev, saj se s predlaganim odstopanjem ne spreminjajo drugi pogoji v EUP BE- , 
niti se ne spreminja namenska raba prostora.  
 
Razlog za individualno odstopanje je prizidava v . nadstropju obstoječega 
objekta Dunajska cesta , ki pomeni manjšo spremembo oblike stavbe in 
njenega zunanjega videza zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za 
objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev.  
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2.1 Pregled in ocena določil veljavne prostorske dokumentacije; Občinski 
prostorski načrt MOL (Ur. L. RS, št. 78/10 in spremembe); Izvleček iz OPN 
MOL strateški del  

 

 
Slika : Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč – karta 03 (veljavni OPN MOL SD); Vir: LUZ: 
Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč – karta  (veljavni OPN MOL SD); Vir: LUZ 
 
Obravnavano območje je v OPN MOL SD (Karta : Usmeritve za določitev namenske 
rabe zemljišč) uvrščeno med območja centralnih dejavnosti (druga območja centralnih 
dejavnosti). Druga območja centralnih dejavnosti obsegajo pretežno območja  ob 
glavnih mestnih vpadnicah. 
 
Centralne dejavnosti vključujejo oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti. Med 
storitvene dejavnosti so uvrščeni: državna in javna uprava, pošte, banke, hoteli, 
kinodvorane, gledališča, knjižnice in sejmišča.  
 
Centralne dejavnosti so navzoče v vsem urbanem prostoru, koncentrirane pa so v 
mestnem središču, središčih naselij in ob mestnih vpadnicah. Območja mešanih 
dejavnosti so tista, kjer se na omenjenem prostoru vzpostavijo dejavnosti različnih 
komplementarnih ali nemotečih tipov. Osrednje dejavnosti je treba umeščati v dobro 
dostopna območja ali v območja, kjer je mogoče izboljšati dostopnost ter v območja, 
povezana z javnimi odprtimi površinami. 
 
Na ravni kompaktnega mesta je treba ohranjati in krepiti radiocentrični morfološki 
model mesta s koncentrirano pozidavo ob krakih ter ohranjati zelene kline med njimi 
in prenavljati karakteristična mestna območja. Temeljne usmeritve so: 

– varovanje in krepitev morfološke zgradbe, ki ima značilnosti krakastega 
in koncentričnega modela, 

– ohranjanje tkiv, ki imajo prepoznano umetniško-zgodovinsko vrednost 
ter socialno in kulturno identiteto, 
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– usmerjanje razvoja karakterističnih območij ter kulturnih spomenikov 
in druge kulturne dediščine, 

– valorizacija in sanacija pripadajočih površin karakterističnih območij, 
tudi z ohranitvijo in povečanjem obstoječega zelenja, 

– celovita prenova oziroma rekonstrukcija degradiranih območij, 
– celovita prenova stanovanjskih sosesk, prednostno tistih, v katerih so 

objekti potresno ogroženi, 
– optimizacija poselitvenih gostot za zagotovitev ustrezne dostopnosti in 

rentabilnosti javne družbene, prometne in komunalno energetske 
infrastrukture (SP soseske), 

– prenova in dograditev vodilnih urbanističnih in krajinskih potez 
(avtocestna obvoznica, mestna magistrala Barjanska–Slovenska–
Dunajska, mestni kraki, koncentrične cestne povezave med kraki, 
Ljubljanica in Gruberjev prekop, PST), 

– gradnja novih programskih žarišč z razpoznavno podobo (gateway) na 
križiščih mestnih vpadnic z avtocestno obvoznico, 

– varovanje in izboljšanje ključnih pogledov in silhuete mesta. 
 

Usmeritve prostorskega načrtovanja centralnih dejavnosti in družbene infrastrukture 
so: 

– krepiti je treba središča različnih ravni; osrednje dejavnosti je treba 
umeščati v dobro dostopna območja ali v območja, kjer je mogoče 
izboljšati dostopnost z LUR, ter v območja, povezana z javnimi odprtimi 
površinami. Stanovanja so želena dejavnost v mešanih območjih, če so 
skladna z drugimi dejavnostmi v območju, 

– preprečevati je treba selitev osrednjih mestnih dejavnosti na obrobje; z 
umeščanjem ustreznih mešanih dejavnosti je treba krepiti 
konkurenčnost mestnega središča glede na zunaj mestna nakupovalna 
središča, 

– centralne dejavnosti osrednjega mestnega dela se bodo širile čez 
območje notranjega cestnega obroča v smeri Šiške (Spodnja Šiška), 
južnega Bežigrada do Samove ulice in Topniške, Vodmata in Most ter 
Poljan do Kodeljevega. 

 
Vzpostavitev omrežja središč: predvideni so dograditev in programska dopolnitev 
obstoječih središč ter oblikovanje novih. Večje zgostitve poselitve so predvidene 
predvsem ob glavnih vpadnicah, ob avenijah in bulvarjih ter njihovem neposrednem, 
peš dostopnem zaledju. Osrednji deli takih zgostitvenih središč morajo biti povezani z 
JPP. Strnjeni so okrog postajališč JPP, kjer se oblikuje komercialno, poslovno in socialno 
središče območja, ki je lahko tudi višinsko poudarjeno. Zanj je značilna mešana raba 
površin (poslovno-trgovska, javna, stanovanjska). Na oddaljenosti do  m od 
postajališča (lahka peš dostopnost) se raztezajo ostale, pretežno stanovanjske površine 
nižjih gostot 
 
Predvidena prizidava poslovne stavbe na Dunajski cesti  za izvajanje poslovno-
trgovskih dejavnosti je skladna z usmeritvami OPN MOL SD, ki predpisuje širitev 
centralnih dejavnosti osrednjega mestnega dela čez območje notranjega 
cestnega obroča v smeri Šiške (Spodnja Šiška), južnega Bežigrada do Samove 
ulice in Topniške, Vodmata in Most ter Poljan do Kodeljevega. Skladna je tudi z 
usmeritvami OPN MOL SD glede ohranjanja in krepitve radiocentričnega 



 
Elaborat lokacijske preveritve za del območja EUP BE-  

  

morfološkega modela mesta s koncentrirano pozidavo ob krakih (valorizacija in 
sanacija pripadajočih površin karakterističnih območij). Skladna je tudi z 
usmeritvami OPN MOL SD glede dograditev in programske dopolnitve obstoječih 
središč ter oblikovanje novih, saj so večje zgostitve poselitve predvidene 
predvsem ob glavnih vpadnicah, ob avenijah in bulvarjih ter njihovem 
neposrednem, peš dostopnem zaledju. 
 
2.2 Pregled in ocena določil veljavne prostorske dokumentacije; Občinski 

prostorski načrt MOL (Ur. L. RS, št. 78/10 in spremembe); Izvleček iz OPN 
MOL izvedbeni del  

 
Izdelan je izvleček relevantnih določil iz odloka OPN MOL ID, ki povzema splošne in 
podrobne prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo za obravnavano območje. V odloku 
so poleg splošnih prostorskih izvedbenih pogojev določeni tudi podrobni prostorsko 
izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora v Prilogi : Podrobni prostorski 
izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora. 
 
Dopustni objekti in dejavnosti 

Območje lokacijske preveritve obsega del BE-  in je opredeljeno kot območje s 
podrobnejšo namensko rabo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.  

 

Del zemljišča parc. št. /  v k.o.  Bežigrad sega tudi v EUP BE- , za katero 
podrobni prostorski izvedbeni pogoji dopuščajo novogradnjo objektov in zato 
sprememba določil za to EUP ni potrebna. 

 

V območjih z namensko rabo CDd so po določilih OPN MOL ID dopustni naslednji 
objekti in dejavnosti ( . člen, . odstavek, Preglednica , točka ): 

 

CDd – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI BREZ STANOVANJ 
 
. Dopustni objekti in dejavnosti: 

-      Gostilne, restavracije in točilnice, 
-      Stavbe javne uprave, 
-      Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 
-      Druge poslovne stavbe, 
-      Trgovske stavbe, 
-      Stavbe za storitvene dejavnosti, 
-    Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe: samo stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah in z 
njimi povezane stavbe, 
-      Muzeji in knjižnice, 
-      Športna igrišča, 
-     Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo predšolska 
vzgoja za potrebe zaposlenih v območju, 
-      Stavbe za zdravstveno oskrbo, 
-      Stavbe za šport, 
-      Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, 
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-      Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, 
-      Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 
-      Sejemske dvorane, razstavišča, 
-      Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi s spremljajočim 
programom, 
-      Garažne stavbe, 
-      Stavbe za kulturo in razvedrilo, 
-      Industrijske stavbe: samo delavnice, 
-      Letališke steze in ploščadi: samo heliport, 
-     oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon. 
 
. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti: 

 
a)  Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon so 
dopustni: 
-     v ožjem mestnem središču samo v garažnih stavbah, 
-     izven ožjega mestnega središča ob lokalnih krajevnih cestah (LK) in ob cestah višje 
kategorije. 
b)  Rezervoarji, silosi in skladišča: samo za potrebe osnovne dejavnosti objekta. 
 
V neposredni bližini območja obdelave je v izdelavi občinski podrobni prostorski načrt 
– OPPN : Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče (Sklep Župana MOL, št: 

- / - ). 
 
Tipologija in višina objektov 
V območju EUP BE-  je dopustna ureditev objektov tipa C – svojstvena stavba. Višina 
objektov ni predpisana. 
 
Velikost in zmogljivost objektov 
 
Merila za določanje velikosti objektov so: 
– faktor izrabe (FI), 
– faktor zazidanosti (FZ), 
– faktor odprtih bivalnih površin (FBP), 
– faktor zelenih površin (FZP) ter 
– višina objektov (V), opredeljena v metrih ali s številom etaž. 
 
Velikost objektov določajo tudi ukrepi za zagotavljanje požarnovarnostnih odmikov, ki 
omogočajo dostop gasilskih vozil v skladu s predpisi o površinah za gasilce ob 
zgradbah, oziroma ukrepi za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte. 
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji, je opredeljena z enim ali z več 
faktorji (FI, FZ, FBP ali FZP), za EUP BE-  (Priloga ): 
 
FZ (največ) FBP (najmanj) FZP (najmanj) FI (največ) 
/ Ø / / 
/ – faktor je za namensko rabo EUP posredno že določen z drugimi faktorji 
izkoriščenosti: FZ, FBP, FZP, 
FI ali višino 
 
Ø faktor za namensko rabo EUP ni relevanten 
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Javne površine 
Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, in 
železnice, javne ceste, javne poti, trge, otroška igrišča, parkirišča, pokopališča, parke, 
zelenice ter rekreacijske in športne površine. 
 
V zahodnem delu EUP BE-  je določena regulacija z regulacijsko linijo (RL). 
Regulacijska linija je črta, ki obstoječe in predvidene javne površine ločuje od površin v 
zasebni lasti.  
 

 

 

 
MEJA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE 

Slika : Območje lokacijske preveritve kot del EUP BE-  (veljavni OPN MOL ID, prikaz namenske rabe 
prostora in cestnega omrežja); Vir: Urbinfo 
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MEJA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE 

 
Slika : Prikaz območja lokacijske preveritve) in prostorski izvedbeni pogoji: regulacijski elementi, javne 
površine in oglaševanje (veljavni OPN MOL ID); Vir: Urbinfo 
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2.3 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji 
 
Priloga  OPN MOL ID: 
 

BE-   
FI – FAKTOR IZRABE (največ) / 
FZP – FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRŠIN 
(najmanj %) 

/ 

URBANISTIČNI POGOJI Novogradnje niso dopustne, razen objektov, navedenih v 
. členu odloka OPN MOL ID. 

  
 

. PREDSTAVITEV IDEJNE ZASNOVE 

Elaborat Lokacijska preveritev je izdelan na podlagi pobude za izvedbo lokacijske 
preveritve, ki jo je investitor podal na Mestno občino Ljubljana, Mestna uprava, 
Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta , Ljubljana. 
 
Investitor Zavarovalnica Triglav, d.d. v okviru energetske sanacije prenavlja poslovno 
stavbo na naslovu Dunajska cesta , ki leži na zemljiščih parc. št. / , /  in 

/ , vse v k. o.  Bežigrad. Zaradi tehnične posodobitve objekta in energetske 
sanacije se v . nadstropju stavbe Bežigrad dopusti prizidava objekta.  

 
Slika : Vizualizacija prizidave . nadstropja poslovne stavbe Dunajska cesta , vir: Trije arhitekti, 
projektivni biro, d.o.o., Peričeva ulica ,  Ljubljana. 
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Slika : Vizualizacija prizidave . nadstropja poslovne stavbe Dunajska cesta , vir: Trije arhitekti, 
projektivni biro, d.o.o., Peričeva ulica ,  Ljubljana. 
 
Območje obravnave se nahaja za Bežigradom, severno od območja Gospodarskega 
razstavišča ob Dunajski cesti. Na severni strani meji na območje parkirišča Linhartova, 
na zahodni strani meji na parkirišče ob Dunajski cesti, na vzhodni pa na območje 
parkirišča ob Valjhunovi ulici.  
 
V postopku energetske sanacije stavbe Dunajska cesta  so se razmere spremenile 
tako, da prostor med obema sklopoma stavbe v . nadstropju, ki predstavlja 
nepohodno teraso, ni več potreben za namestitev tehničnih naprav (hladilnih 
agregatov), zato investitor predlaga prizidavo vmesnega prostora in prostora ob 
sklopih, s katerim bo zagotovljen prostor za dodatni poslovni program stavbe ter 
izboljšana požarna varnost . nadstropja in energetska učinkovitost . in . 
nadstropja. 
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. INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH 
POGOJEV  

4.1 OPIS ODSTOPANJ OD DOLOČB VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTOV 
 
Opis odstopanj: 
 
Vlagatelj, Zavarovalnica Triglav, d.d. z lokacijsko preveritvijo predlaga, da se za 
izpolnitev njene gradbene namere dovoli individualno odstopanje od 
prostorskih izvedbenih pogojev in sicer od določil za EUP BE-  v prilogi  
(Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora 
odloka) OPN MOL tako, da se dopusti prizidava v . nadstropju poslovne 
stavbe do maksimalne višine obstoječe stavbe na naslovu Dunajska cesta . 
Predlaga se odstopanje za obstoječi objekt Dunajska cesta  na način, da ne velja 
omejitev, da gradnje novih objektov niso dopustne in da se dopusti prizidava 
poslovne stavbe Dunajska cesta .  
 
Predmetna zemljišča se nahajajo v območju veljavnosti OPN MOL ID, in sicer parc. 
št. / , / , / , vse k. o.  Bežigrad v EUP BE- . 
 
EUP BE-  ima predpisano namensko rabo prostora CDd – območja centralnih 
dejavnosti brez stanovanj.  Skladno s Prilogo , kjer so določeni podrobni prostorski 
izvedbeni pogoji za posamezne EUP, je za EUP BE-  predpisano: »Novogradnje 
niso dopustne, razen objektov, navedenih v . členu odloka OPN MOL ID.« 
 
Prizidava poslovne stavbe 
 
V postopku energetske sanacije stavbe Dunajska cesta  so se razmere spremenile 
tako, da prostor med obema sklopoma ter ob sklopih stavbe v . nadstropju, ki 
predstavlja nepohodno teraso, ni več potreben za namestitev tehničnih naprav, 
zato investitor predlaga prizidavo vmesnega prostora  in prostora ob obstoječih 
stolpičih v . nadstropju objekta, s čimer bo zagotovljen prostor za dodatni 
poslovni program stavbe ter izboljšana požarna varnost . nadstropja in 
energetska učinkovitost . in . nadstropja. 
 
S prenovo se omogoči večje varčevanje z energijo, izboljša požarno varnost 
(dostop do dveh stopnišč) in posledično zagotovi boljše delovne razmere. 
Zunanji izgled objekta se ne bo bistveno spremenil, prav tako se ne bo 
spremenila skrajna višina objekta. Obravnavana prizidava pa pomeni 
uskladitev z bistvenimi zahtevami, ki jih določajo predpisi, ki urejajo graditev 
objektov.  
 
Kot izhaja iz opisa nameravane prizidave, bo ta izboljšala varnost stavbe pred požarom, 
saj je omogočen dostop do dveh stopnišč, hkrati pa se s tem izboljša tudi varnost pri 
uporabi stavbe. Izboljšala se bo tudi energetska učinkovitost stavbe, kar bo pripomoglo 
k varčevanju z energijo ter zaščiti okolja. Zaradi s tem zvezane premestitve hladilnih 
naprav se bo tudi izboljšala zaščita pred hrupom. 
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Slika : Tloris prizidave . nadstropja poslovne stavbe Dunajska cesta , vir: Trije arhitekti, projektivni 
biro, d.o.o., Peričeva ulica ,  Ljubljana. 
 
Predlagani poseg – prizidava poslovne stavbe Dunajska cesta , odstopa od 
prostorskih izvedbenih pogojev v OPN MOL ID, vendar pa pomeni tehnične in 
tehnološke rešitve, ki med pripravo in sprejetjem prostorskega izvedbenega akta 
niso bile uporabljene, pa so ustrezne in primernejše od predpisanih z vidika 
učinkovite rabe energije in varstva okolja. Zaradi predvidenih ustreznejših 
tehničnih in tehnoloških  rešitev v okviru energetske sanacije (ki med pripravo in 
sprejetjem prostorskega izvedbenega akta še niso bile uporabljene) so bili 
hladilni agregati s terase odstranjeni in nadomeščeni s primernejšimi, za katere 
ni potrebno, da so nameščeni na terasi in so primernejši z vidika učinkovite rabe 
energije in varstva okolja. Zato je mogoče izpraznjen prostor pozidati, s čimer pa 
bodo lastnosti zadnje etaže objekta tudi usklajene z bistvenimi zahtevami, kot jih 
za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev. 
 
Skladno z navedenim v predhodni alineji je dopustno odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev tudi v skladu s . alinejo . odstavka . člena ZureP-  tako, 
da je na obstoječih zakonito zgrajenih objektih dopustna prizidava, ki pomeni 
spremembo gabaritov, oblike, namembnosti ali zunanjega videza obstoječega 
objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo 
predpisi, ki urejajo graditev. 
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Predlagano odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja: 
 

BE-   
FI – FAKTOR IZRABE (največ) / 
FZP – FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRŠIN 
(najmanj %) 

/ 

URBANISTIČNI POGOJI Novogradnje niso dopustne, razen prizidave . 
nadstropja poslovne stavbe na naslovu Dunajska 
cesta  do maksimalne višine obstoječe stavbe  
ter objektov, navedenih v . členu odloka OPN 
MOL ID. 

 
Predlaga se odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja za EUP BE-  tako, da se 
poleg objektov, ki so navedeni v . členu odloka OPN MOL ID dopusti tudi prizidava 

. nadstropja poslovne stavbe na naslovu Dunajska cesta  do maksimalne višine 
obstoječe stavbe. 
 

4.2 UTEMELJITEV OBJEKTIVNIH OKOLIŠČIN, ZARADI KATERIH INVESTICIJSKA 
NAMERA NE ZADOSTI PROSTORSKIM IZVEDBENIM POGOJEM 
VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA 

 
Skladno s . členom ZUreP-  je lokacijska preveritev novi instrument prostorskega 
načrtovanja, ki omogoča hitrejše prilagajanje prostorskih izvedbenih pogojev in manjša 
odstopanja od pogojev, določenih v prostorskih izvedbenih aktih. ZUreP-  v . členu 
v povezavi s . členom določa, da če zaradi obstoja objektivnih okoliščin 
investicijska gradbena namera ne more zadostiti posameznemu prostorskemu 
izvedbenemu pogoju, instrument lokacijske preveritve investitorju omogoča 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev.  
 
Objektivna okoliščina, zaradi katere predlagani poseg – prizidava poslovne stavbe 
Dunajska cesta  ne zadosti prostorskim izvedbenim pogojem v OPN je: 
- gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega objekta, ki pomeni 

spremembo gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega videza 
obstoječega objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za 
objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev, saj gre za prizidavo; iz prve 
alineje tretjega odstavka . člena ZUreP- . Prizidava pomeni uskladitev z 
bistvenimi zahtevami, ki jih določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov, 
kot tudi pomeni učinkovitejšo rabo energije in s tem varstvo okolja.   

 
  



 
Elaborat lokacijske preveritve za del območja EUP BE-  

  

Utemeljitev objektivnih okolišin v zvezi z odstopanjem za prizidavo poslovne 
stavbe Dunajska cesta  
 
Vlagatelj lokacijske preveritve v okviru energetske prenove načrtuje prenovo stavbe z 
namenom zagotavljanja varčevanja z energijo in posledično tudi povečati varnost 
stavbe pred požarom, saj bo omogočen dostop do dveh stopnišč. Zaradi možnosti 
uporabe tehničnih in tehnoloških rešitev, ki pred tem (tudi v času priprave in sprejetja 
prostorskega izvedbenega akta) niso bile uporabljene, pa so ustrezne in primernejše 
od predpisanih z vidika doseganja ciljev urejanja prostora in učinkovite rabe energije,  
načrtovana energetska prenova, predvideva umik hladilnih naprav, ki so umeščene v 

. nadstropju na nepohodni terasi, v druge tehnične prostore. Zato se sprosti prostor 
na nepohodnih terasah v . nadstropju. Pridobljene površine želi investitor izkoristiti 
tako, da bi zaprl prostor med severnim in južnim stolpičem ter ob stolpičih in izvedel 
nekatere druge konstrukcijske spremembe, s čimer bodo lastnosti zadnje etaže objekta 
tudi usklajene z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo 
graditev in sicer se bo izboljšala varnost stavbe pred požarom, saj bo omogočen 
dostop do dveh stopnišč, hkrati pa se s tem izboljšala tudi varnost pri uporabi stavbe. 
Izboljšala se bo tudi energetska učinkovitost stavbe (v . in . nadstropju), kar bo 
pripomoglo k varčevanju z energijo ter zaščiti okolja. Zaradi s tem zvezane premestitve 
hladilnih naprav se bo tudi izboljšala zaščita pred hrupom. 
 
Vlagatelj bo s tem pridobil tudi približno  m  tlorisne površine za poslovne 
prostore. Nove površine oziroma novo zaprt prostor predstavljajo ,  % prostornine 
celotne stavbe, poleg tega pa poseg ne bo bistveno vplival na zunanjo podobo stavbe, 
saj gre za najvišjo etažo. Predlagani poseg sodi med novogradnje, zato se predlaga 
odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v OPN MOL ID za EUP BE- .
 
Gre za omejujočo okoliščino, ki v danem primeru onemogoča investicijo. Predlagani 
odstop, dopustitev prizidave v . nadstropju poslovne stavbe na naslovu Dunajska 
cesta  do maksimalne višine obstoječe stavbe, ne spreminja ostalih določil OPN MOL 
ID. Prepoved novogradenj je bila v OPN MOL določena z namenom ohranjanja 
urbanistične zasnove območja.  
 
Prostorski izvedbeni pogoj za BE-  je bil predpisan v času, ko je bilo z rekonstrukcijo 
objekta možna tudi povečava prostornine objekta do  %, kar pomeni da bi predlagani 
poseg sodil pod pojem rekonstrukcije. Glede na to, da se je spremenila gradbena 
zakonodaja in se je posledično spremenila tudi vsebina rekonstrukcije, pri čemer se 
prostorski izvedbeni pogoji za BE-  niso spremenili, se s predlaganim odstopanjem 
ohranjajo prvotni pogoji za gradnjo.  
 
Stavba na Dunajski cesti  je obstoječa zakonito zgrajena stavba na stavbnem 
zemljišču, kar je razvidno iz predloženega gradbenega dovoljenja (priloga Elaborata). 
Glede na to, da občina lahko dopusti odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
na obstoječih zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiščih tudi v primeru, če gre 
za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega objekta, ki pomeni spremembo gabaritov, 
oblike, namembnosti ali zunanjega videza obstoječega objekta zaradi uskladitve z 
bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev je 



 
Elaborat lokacijske preveritve za del območja EUP BE-  

  

predlagan odstop dopusten. Bistveno je, da prizidava pomeni uskladitev z bistvenimi 
zahtevami, ki jih določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov, kot tudi pomeni 
učinkovitejšo rabo energije in s tem varstvo okolja.   
 
 

. UTEMELJITEV PREDLOGA ZA IZVEDBO POSTOPKA LOKACIJSKE 
PREVERITVE 

 
5.1 JAVNI INTERES IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE 
 
Lokacija objekta se nahaja v Mestni občini Ljubljana. Obravnavano območje leži ob 
glavni mestni vpadnici, Dunajski cesti, kjer so načrtovane večje zgostitve poselitve ob 
glavnih vpadnicah, ob avenijah in bulvarjih ter njihovem neposrednem, peš dostopnem 
zaledju. 

Predlagano individualno odstopanje je v skladu s cilji prostorskega razvoja MOL in ni v 
nasprotju z javnim interesom. 

Predlagano individualno odstopanje je v skladu z usmeritvami OPN MOL SD glede 
dograditev in programske dopolnitve obstoječih središč ter oblikovanje novih, saj so 
večje zgostitve poselitve predvidene predvsem ob glavnih vpadnicah, ob avenijah in 
bulvarjih ter njihovem neposrednem, peš dostopnem zaledju. 

Predlagano odstopanje ne spreminja namenske rabe prostora, niti ne spreminja 
pogojev v drugih enotah urejanja prostora.  

Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz . alineje četrtega odstavka . člen ZUreP- . 
 
5.2 GRADBENI NAMEN PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA AKTA 
 
S predlaganim individualnim odstopanjem se lahko doseže gradbeni namen prizidave 
poslovnega objekta ob hkratnem upoštevanju drugih prostorskih izvedbenih pogojev 
iz OPN MOL ID.  
 
Predvideni posegi v poslovnem objektu na naslovu Dunajska cesta  v Ljubljani se 
bodo vršili v sklopu energetske sanacije, z manjšimi posegi v njegovo konstrukcijo ter 
skupne dele in naprave objekta. Gre za izboljšanje učinkovite rabe energije in s tem 
varstva okolja, kot tudi uskladitev z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo 
predpisi, ki urejajo graditev. Prostornina objekta se povečuje za cca.  m , kar znaša 
cca. , % povečanje celotne obstoječe prostornine poslovnega objekta. Glede na 
navedeno se z dopustitvijo individualnega odstopanja doseže realizacija investicijske 
namere investitorja in namen prostorskega izvedbenega akta, brez poseganja in 
spreminjanja drugih prostorskih izvedbenih pogojev. Zaradi individualnega odstopanja 
od prostorskih izvedbenih pogojev se ne bo spremenil načrtovan videz območja, niti 
to ne bo vplivalo na podobo naselja. Zaradi povečanja prostornine objekta pa se tudi  
ne bo povečal promet niti hrup.  
 
Nameravani posegi lahko dosežejo gradbeni namen prostorskega akta ob hkratnem 
upoštevanju drugih prostorskih izvedbenih pogojev, nameravana gradnja pa ne bo 
spremenila načrtovanega videza območja, poslabšala bivalnih in delovnih razmer na 
njem in povzročila motečega vpliva na podobo naselja ali krajine. 



 
Elaborat lokacijske preveritve za del območja EUP BE-  

  

 
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz . alineje četrtega odstavka . člena ZUreP- . 
 
5.3 VPLIVI NAMERAVANE GRADNJE NA MOŽNOST POZIDAVE SOSEDNJIH 

ZEMLJIŠČ 
 
Predlagana raba na območju prizidave poslovne stavbe ni v neskladju z namensko rabo 
sosednjih zemljišč, niti ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč. 
 
Predlagana posega ne bosta poslabšala bivalnih in delovnih razmer. Predlagano 
individualno odstapanje bo pozitivno vplivalo na podobo mesta, saj bo prizidava v . 
nadstopju objekta na naslovu Dunajska cesta , zasledovala cilj učinkovitejše rabe 
energije in s tem varstva okolja, povezava stolpičev v . nadstropju objekta pa bo 
omogočila večjo požarno varnost in boljšo izrabo prostora. 
 
Predlagan poseg ne bo zmanjšal možnosti pozidave sosednjih zemljišč, saj so posegi 
na sosednjih zemljiščih predvideni v sklopu OPPN, ki je v izdelavi, pri čemer se možnost 
pozidave sosednjih zemljišč ohranja skladno z določili OPPN in OPN MOL ID. 
 
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz . alineje četrtega odstavka . člen ZUreP- . 
 
5.4 PRAVNI REŽIMI IN SPREJETI DRŽAVNI PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI 
 
Predlagano individualno odstopanje ni v nasprotju s sprejetimi državnimi prostorskimi 
izvedbenimi akti (DPN, uredba o najustreznejši varianti, uredba o varovanem območju 
prostorske ureditve državnega pomena), saj na območju lokacijske preveritve ni 
veljavnih državnih prostorskih aktov. 
 
Na območju lokacijske preveritve je opredeljen varstveni režimim s področja varstva 
kulturne dediščine. Predlagano individualno odstopanje ni v nasprotju s tem režimom, 
saj predvideni posegi ne spreminjajo pogojev, ki so bili upoštevani že pri izdelavi OPN. 
 
Na območju lokacijske preveritve je opredeljen varstveni režimim s področja varstva 
vodnih virov. Predlagano individualno odstopanje ni v nasprotju s tem režimom, saj 
predvideni posegi ne spreminjajo pogojev, ki so bili upoštevani že pri izdelavi OPN. 
 
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz . alineje četrtega odstavka . člen ZUreP- . 
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