
 
Prostorski akti za območje 

Mestne občine Ljubljana  

 
OPOMBA 1: z dnem uveljavitve Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja 
BI 3/2 Ob Vojkovi ulici, BI 2/2 Šolski center in BT 3/2 Štajerska cesta (Uradni list RS, št. 
73/06) so prenehala veljati vsa določila Odloka o PUP za plansko celoto B2 Bežigrad - 
vzhod, ki so se nanašala na severni del Vojkove ulice, ki sega v ureditveno območje 
zazidalnega načrta. 
  
OPOMBA 2: z dnem uveljavitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice (Uradni list RS, št. 110/08-4755) so 
prenehala veljati tista določila Odloka o PUP za plansko celoto B2 Bežigrad - vzhod, ki 
se nanašajo na območje navedenega OPPN. 

  

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B2 Bežigrad - vzhod (Uradni list 
SRS, št. 27/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92) 

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

Uradni list SRS, št. 27/87-1313 

Uradni list SRS, št. 15/89-769 

Uradni list RS, št. 27/92-1408 

(Uradni list RS, št. 62/93-2269; PUP za BO 2/3 Topniška vojašnica) 

(Uradni list RS, št. 45/00-2098; PUP za  Dunajsko cesto od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja) 

(Uradni list RS, št. 107/06-4601; ZN za območje Potniškega centra Ljubljana) 

ODLOK 

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B2 Bežigrad - vzhod 

  

I. UVODNE DOLOČBE 

1.člen 

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto B 2 Bežigrad-
vzhod, ki jih je izdelal Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, Ljubljana, 
Kardeljeva ploščad 23, pod št. 3500 v aprilu 1987 in Spremembe in dopolnitve prostorskih 
ureditvenih pogojev za plansko celoto B 2, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in 
urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št.59/1/1-92 v januarju 1992. 

2.člen 



Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor 
v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja: 

BS2/2 Savsko naselje - del  

BS2/3 Družbeni center 

BS2/4-1 

BS2/4-2 (del) 

BS2/5 Nove Stožice (del) 

BO2/2 Plava Laguna 

BI2/2 (del) 

BM2/1 Avtoobnova (del) 

BM2/2 AMD(del) 

BR2/4 

3.člen 

Posegi v prostor morajo biti skladni s skupnimi merili in pogoji, ki so določeni v 5. do 53. 
členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 1 (Uradni list SRS št. 
26/87, 15/89, 27/92) ter s podrobnimi merili in pogoji, ki so določeni v tem odloku za 
posamezna območja urejanja. 

4.člen 

Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu 
Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B 2, ki jih je 
izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št.59/1/1-92 v januarju 
1992. 

Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto B 2, ki jih je izdelal Zavod za izgradnjo 
Ljubljane TOZD Urbanizem-LUZ pod št.3500 v aprilu 1987, se lahko uporabljajo le v tistih 
delih, kjer niso v nasprotju s Spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega odstavka. 

  

III. PODROBNA MERILA IN POGOJI PO OBMOČJIH UREJANJA 

54.člen 

OPOMBA: z uveljavitvijo Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06-4601) so bila delno razveljavljena določila Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B2 Bežigrad - vzhod, v delih, ki se 



nanašajo na ureditveno območje navedenega zazidalnega načrta (za del območja urejanja 
BS 2/2). 

  

V območju urejanja BS2/2 Savsko naselje veljajo vsa skupna merila in pogoji z izjemo 
gradnje novih prostostoječih stavb, ki ni možna, ter še: 

1 C/1, 2, 3 - Gradnja pomožnih objektov ni možna. Spremembe namembnosti iz stanovanj v 
poslovne prostore so dovoljene tudi za centralne dejavnosti brez velikega obiska. Kioske za 
osnovno preskrbo se sme postaviti le ob Črtomirovi ulici. Nove peš poti se sme izvesti v 
skladu z ZN BS2/1 in del BR2/1 (povezava Neubergerjeve in Črtomirove ul. v podaljšku 
"Plečnikove ul."). Pri oblikovanju nove zazidave je treba upoštevati urbanistično 
arhitektonsko zasnovo načrtovane gradnje v območju BS 2/1 in izdelati strokovno preverbo 
celotnega območja BS2/2 v sodelovanju s KS Boris Ziherl. 

1 C/4 - Gradnja prizidkov, nadzidav, pomožnih objektov in kioskov ni dovoljena. 

Spremembe namembnosti iz stanovanjske v poslovno so možne tudi v zgornjih etažah stavb 
in delov stavb ob Vilharjevi ulici. Za dovoljene posege se mora pridobiti soglasje 
Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. 

1 C/5 - Gradnja prizidkov in pomožnih objektov ni možna. Kioske za osnovno preskrbo se 
sme postavljati ob Novakovi in Vilharjevi ulici. 

3 A/1 - Kioskov se ne sme postavljati. 

5 A/1 - Kioskov se ne sme postavljati. Sprememba namembnosti za druge dejavnosti je 
možna za razširitev osnovnega šolstva in varstva v območju BS2/2 vključno s specializiranimi 
oddelki. 

5 C/1 - Gradnja prizidkov, pomožnih objektov in kioskov ni možna. 

Prometno urejanje 

Za posege v prometnih rezervatih Topniške in Vilharjeve ceste se mora pridobiti soglasje 
pristojne službe. 

Komunalno urejanje 

- Kanalizacija 

Obstoječe omrežje ustreza predvidenim posegom dopolnilne gradnje. 

- Vodovodno omrežje 

Obstoječe vodovodno omrežje ustreza potrebam dopolnilne gradnje. 

- Električno omrežje 



Obstoječe TP odgovarjajo potrebam dopolnilne gradnje. 

- Plinsko omrežje in daljinska oskrba s toplotno energijo Dopolnilne gradnje poslovno 
upravne dejavnosti se morajo 

priključiti na plinsko ali vročevodno omrežje. Stanovanjske površine imajo možnost 
priključitve. 

55.člen 

V območji urejanja BS2/3 Družbeni center veljajo vsa skupna merila in pogoji z izjemo 
gradnje novih prostostoječih stavb, ki ni možna ter še: 

1 A/1 - Gradnja prizidkov, nadzidav, pomožnih objektov in kioskov ni dovoljena. Pri 
spreminjanju namembnosti v pritličjih v uličnem prostoru za poslovne dejavnosti velja, da 
morajo biti trgovsko-obrtnega karakterja brez velike dostave. 

1 A/2 - Gradnja prizidkov, nadzidav, pomožnih objektov in kioskov ni dovoljena. Pri 
spreminjanju namembnosti v pritličjih ob glavnih vhodih v uličnem prostoru velja, da so 
primerne drobne nemotilne obrti. 

1 A/3 - Gradnja prizidkov in pomožnih objektov ni dovoljena. V primeru celostne spremembe 
namembnosti v stavbi so primerne vse centralne dejavnosti, razen trgovine, pri delni 
spremembi pa enako, le da samo za upravo z majhnim številom zaposlenih in majhnim 
obiskom. Kioske z ulično ponudbo (tobak, hitra prehrana) se sme postaviti ob Linhartovi 
cesti. 

1 B/2 - Gradnja prizidkov, nadzidav, preureditev stropnostrešnih konstrukcij, pomožnih 
objektov in kioskov ni dovoljena. Spremembe namembnosti za poslovne dejavnosti so možne 
v pritličjih tudi za gospodarsko in negospodarsko upravo. 

1 B/3-11 - Gradnja prizidkov, pomožnih objektov in kioskov ni dovoljena. Nadzidavati se 
sme le z enotno načrtovano akcijo za stavbni niz. Pri tem se mora pridobiti mnenje 
Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Ograje morajo 
biti enotno oblikovane za stavbni niz. 

1 C/1, 2 - Gradnja prizidkov, nadzidav, pomožnih objektov in kioskov ni dovoljena. Pri 
spremembah namembnosti velja, da je za pritlične ulično orientirane prostore primerna 
namembnost trgovsko-obrtnega karakterja brez velike dostave. Pri dovoljenih posegih je 
potrebno pridobiti soglasje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne 
dediščine. 

2 A/1 - Gradnja prizidkov, nadzidav in pomožnih objektov ni dovoljena. Kioske za potrebe 
osnovne preskrbe se sme postavljati ob Vojkovi cesti. 

2 B/1-7 - Kioskov se ne sme postavljati. 

3 A/1 - Gradnja prizidkov, nadzidav in pomožnih objektov ni dovoljena. Sprememba 
namembnosti ni možna. Sme se postavljati kioske za potrebe osnovne preskrbe. Druge 
elemente ulične opreme se sme postavljati po mikrourbanistični presoji. 



3 A/2 - Gradnja prizidkov, nadzidav, pomožnih objektov ter kioskov ni dovoljena. Možne so 
spremembe namembnosti v okviru osnovne dejavnosti. Ulično opremo se sme postavljati 
skladno z ureditvijo spominskega obeležja. 

5 A/1 - Kioskov se ne sme postavljati. Možne so spremembe namembnosti v stavbi 
Meteorološkega inštituta za dejavnosti centralnega karakterja, ki so kompatibilne v VVZ 
(malo motornega prometa, dostop iz Vojkove ulice). 

5 A/2 - Gradnja pomožnih objektov ter kioskov ni dovoljena. Z novogradnjo se sme pridobiti 
potrebne površine za izboljšanje delovnih pogojev (telovadnica etc.). Pri vseh posegih je 
potrebno pridobiti soglasje LRZVNKD. Zemljišče pred šolo se sme urediti v parkovno 
površino. 

Prometno urejanje 

Za posege v prostor v prometnih rezervatih Topniške ceste velja, da se mora pridobiti soglasje 
pristojne službe. 

Komunalno urejanje 

- Kanalizacija 

Obstoječe omrežje ustreza predvidenim posegom dopolnilne gradnje. Ni posebnih pogojev. 

- Vodovodno omrežje 

Obstoječe vodovodno omrežje ustreza potrebam dopolnilne gradnje. 

- Električno omrežje 

Potrebna je gradnja kabelske kanalizacije po Kržičevi ulici. Za obstoječo gradnjo je potrebna 
povečava dveh obstoječih TP z močjo 1000 KVA. Za dopolnilno gradnjo je zgraditi novo TP. 

- Plinsko omrežje in daljinska oskrba s toplotno energijo Dopolnilne gradnje poslovno 
upravne dejavnosti se morajo priključiti na plinsko ali vročevodno omrežje. Stanovanjske 
površine imajo možnost priključitve. 

56.člen 

V območju urejanja BS 2/4-1 so na obstoječih objektih in napravah dovoljena vzdrževalna 
dela in drugi posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ter posegi v zvezi s 
komunalnim urejanjem. 

57.člen 

V območju urejanja BS2/4-2 veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še: 

1 A/1-4 - Gradnja novih prostostoječih stavb, pomožnih objektov in prizidkov ni dovoljena, 
razen garažnega objekta v 1 A/4. Kioske za osnovno preskrbo se sme postavljati ob Vojkovi 



ulici. Možna je programska in oblikovalska prenova odprtega prostora ob stanovanjskih 
objektih. 

1 C/1, 2 - Gradnja novih prostostoječih stavb, prizidkov, nadzidav, pomožnih objektov ter 
kioskov ni dovoljena. Za vse možne posege je potrebno pridobiti soglasje Ljubljanskega 
regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Preoblikovanje fasad ni 
dovoljeno. 

2 A/2-4 - Gradnja novih prostostoječih stavb je dovoljena le na vrtnih parcelah, tako da je 
razmerje pozidanih in nepozidanih površin enako kot na drugih tipičnih funkcionalnih 
zemljiščih v kareju (polovičenje parcel) ob pogoju, da se za dostop do novih stavb uporabi isti 
uvoz kot za stavbe ob cesti. Celostna sprememba namembnosti v poslovno dejavnost 
centralnega tipa je dovoljena ob Vojkovi ulici. Pri vseh posegih je potrebno pridobiti soglasje 
Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. 

2 B/1 - Gradnja novih prostostoječih objektov in prizidkov ni dovoljena. Nadzidave in 
preureditve stropno-strešnih konstrukcij so dovoljene le ob enotni načrtovalski akciji za ves 
niz stavb. 

5 A/1, 3 - Pomožnih objektov in kioskov se ne sme postavljati. Možna je oblikovalska 
prenova odprtega prostora ob OŠ. M. Jarca ter Centru strokovnih šol. 

Prometno urejanje 

Za posege v rezervatih Topniške ulice in Linhartove ceste velja, da se mora pridobiti soglasje 
pristojne službe. 

Komunalno urejanje 

- Kanalizacija 

Obstoječe omrežje ustreza predvidenim posegom dopolnilne gradnje. Ni posebnih pogojev. 

- Vodovodno omrežje 

Na jugovzhodnem robu območja je predvidena gradnja primarnega vodovoda fi 200 na 
odseku od Topniške do Rapove jame. 

- Električno omrežje 

Dopolnilno gradnjo v obravnavanem območju je priključiti na obstoječo TP, razen vzhodni 
del območja, ki je potrebno rekonstruirati obstoječo TP ali zgraditi novo TP. 

- Plinsko omrežje in daljinska oskrba s toplotno energijo Dopolnilne gradnje poslovno 
upravne dejavnosti se morajo priključiti na plinsko ali vročevodno omrežje. Stanovanjske 
površine imajo možnost priključitve. 

58.člen 

V delu območja urejanja BS2/5 Nove Stožice veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še: 



2 A/1-6 - Pri novogradnjah se mora ohraniti obstoječa zasnova parcelne delitve in lociranja 
objektov na parcelah. Dostop do novih stavb in prizidkov se mora urediti iz interne cestne 
mreže. Kioskov se ne sme postavljati. 

Komunalno urejanje 

- Kanalizacija 

Obstoječe omrežje ustreza predvidenim posegom dopolnilne gradnje. Ni posebnih pogojev. 

- Vodovodno omrežje 

Za dopolnilno izgradnjo je zgraditi dodatno sekundarno omrežje in sanitarne vode. 

- Električno omrežje 

Obstoječe TP zadošča potrebam dopolnilne gradnje. 

- Plinsko omrežje in daljinska oskrba s toplotno energijo Dopolnilne gradnje poslovno 
upravne dejavnosti se morajo priključiti na plinsko ali vročevodno omrežje. Stanovanjske 
površine imajo možnost priključitve. 

59.člen 

V območju urejanja BO2/2 veljajo vsa skupna merila in pogoji z izjemo gradnje novih 
prostostoječih objektov, prizidkov in pomožnih objektov, ki ni možna ter še: 

1 B/1, 2 - Nadzidave in postavitve kioskov niso dovoljene, preureditve stropno-strešnih 
konstrukcij pa le pri dvokapnih strehah. Pri vseh posegih naj se pridobi soglasje 
Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. 

5 A/1 - Novogradnja je dopustna le za pridobivanje novih površin za zdravstvo. Kioskov se ne 
sme postavljati. Pridobiti je potrebno soglasje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dediščine. 

4 C/1 - Nadzidave, adaptacije in preureditve stropnostrešnih konstrukcij so dovoljene po 
kompleksni strokovni preveritvi (parkirišča, dostopi, osončenje itd.). Možne spremembe 
namembnosti so še za program trgovsko uslužnostnega karakterja ter za nivo mestne 
reprezentativne ponudbe. Pri fizičnem preoblikovanju območja je potrebno pritegniti k delu 
avtorja arhitekture in urbanizma. 

Kioske se sme postavljati za potrebe drobne mestne ponudbe (spominki, loto itd.). Igrala se 
sme postavljati na javni zelenici južno od poslopja kina Bežigrad. 

Prometno urejanje 

Za posege v rezervat Titove in Linhartove ceste velja, da se mora pridobiti soglasje pristojne 
službe. 

Komunalno urejanje 



- Kanalizacija 

Obstoječe omrežje ustreza predvidenim posegom dopolnilne gradnje. Ni posebnih pogojev. 

- Vodovodno omrežje 

Po zapadnem robu območja, v rezervatu Titove ceste, je predvidena prevezava projektiranega 
vodovoda fi 250 na vodovod po Kržičevi ulici. Za potrebe dopolnilne gradnje je povečati 
hidrantno omrežje. 

- Električno omrežje 

Obstoječe TP odgovarjajo potrebam dopolnilne gradnje. 

- Plinsko omrežje in daljinska oskrba s toplotno energijo 

 Dopolnilne gradnje poslovno-upravne dejavnosti se morajo priključiti na plinsko ali 
vročevodno omrežje. 

60.člen 

črtan 

(Uradni list RS, št. 62/93-2269; PUP za BO 2/3 Topniška vojašnica) 

61.člen 

V delu območja urejanja BI2/2 veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še: 

5 A/1-6 - Za novogradnje, razen za preureditve stropno-strešnih konstrukcij in adaptacij je 
potrebno izdelati celostno preverbo območja. Pri tem je potrebno pritegniti k delu avtorje 
arhitekture in urbanizma. Pomožnih objektov in kioskov se ne sme postavljati. 

3 A/1, 3 - Gradnje novih prostostoječih objektov, prizidkov, pomožnih objektov ter kioskov 
niso dovoljene. Pri vseh drugih posegih je potrebno k delu pritegniti avtorja arhitekture in 
urbanizma. 

2 A/1 - Gradnja novih prostostoječih objektov ni dovoljena. Možne so spremembe 
namembnosti v poslovne centralne dejavnosti (predstavništva, uprava). 

1 A/1 - Gradnja novih prostostoječih objektov, prizidkov, nadzidav in pomožnih objektov ni 
dovoljena. Pri vseh drugih posegih je potrebno pritegniti k delu avtorja arhitekture in 
urbanizma. Možne dejavnosti v okviru sprememb namembnosti v poslovne površine so še 
servisi, obrt za potrebe študentov, dejavnosti študentskih organizacij in študijskih aktivnosti 
(čitalnica, fotolaboratorij, itd.). 

Kioske za osnovno preskrbo se sme postaviti ob Allendejevi ulici. 

Prometno urejanje 



Za posege v rezervat Vojkove ulice velja, da se mora pridobiti soglasje pristojne službe. 

Komunalno urejanje 

- Kanalizacija 

Za dopolnilno gradnjo za vzhodni del območja je pogojena predhodna gradnja kanala po novi 
Dimičevi ulici do Linhartove ceste. 

- Vodovodno omrežje 

Obstoječe vodovodno omrežje ustreza potrebam dopolnilne gradnje. 

- Električno omrežje 

V kolikor je predvidena povečava moči električne energije za 15% od sedanje, je potrebna 
gradnja nove TP. 

- Plinsko omrežje in daljinska oskrba s toplotno energijo Dopolnilne gradnje poslovno 
upravne dejavnosti se morajo priključiti na plinsko ali vročevodno omrežje. 

62.člen 

V območju urejanja BM2/1 veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še: 

Prometno urejanje 

Za posege v rezervate cest velja, da se mora pridobiti soglasje pristojne službe. 

Komunalno urejanje 

- Kanalizacija 

Obstoječe komunalno omrežje ustreza predvidenim posegom dopolnilne gradnje. Ni posebnih 
pogojev. 

- Vodovodno omrežje 

Za potrebe dopolnilne gradnje je dodatno zgraditi hidrantno omrežje. 

- Električno omrežje 

Za dopolnilno gradnjo je zgraditi novo TP. 

- Plinsko omrežje in daljinska oskrba s toplotno energijo 

 Dopolnilne gradnje poslovno upravne dejavnosti se morajo priključiti na plinsko ali 
vročevodno omrežje. 

63.člen 



V območju urejanja BM2/2 veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še: 

7 E/1 - Upoštevati se mora LD za skladiščni objekt in podaljšek servisne hale. 

9/1 - Dovoljene so ureditve prometnega zelenja. 

9/2 - Dovoljena je zasaditev členitvenega zelenja na meji z VVZ ter ureditve športno-
rekreacijske površine po programu KS Ivan Kavčič-Nande. 

Komunalno urejanje 

- Kanalizacija 

Obravnavano območje je priključiti na obstoječo kanalizacijo z upoštevanjem novih potreb 
(LD - za skladiščni objekt in servisne hale). 

- Vodovodno omrežje 

Za potrebe dopolnilne gradnje je dodatno zgraditi hidrantno omrežje. 

- Električno omrežje 

Obstoječa TP odgovarja potrebam dopolnilne gradnje. 

- Plinsko omrežje in daljinska oskrba s toplotno energijo Dopolnilne gradnje poslovno 
upravne dejavnosti se morajo priključiti na plinsko ali vročevodno omrežje. 

64.člen 

črtan 

(Uradni list RS, št. 45/00-2098; PUP za Dunajsko cesto od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja) 

65.člen 

črtan 

(Uradni list RS, št. 45/00-2098; PUP za Dunajsko cesto od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja) 

66. člen 

V območju urejanja BR2/4 velja, da je dovoljena ureditev parka 88 dreves med FSPN in 
Ekonomsko Fakulteto. Južni del otoka se sme urediti kot igrišča z gostejšo zasaditvijo z 
drevjem. Dovoljena so vsa vzdrževalna dela. Pomožnih objektov in naprav ter kioskov se ne 
sme postavljati. 

  

IV. KONČNE DOLOČBE 

67.člen 



Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora, lahko pred izdajo lokacijskega 
dovoljenja za posamičen poseg v prostor zahteva analizo širših prostorskih  pogojev v 
območju, če je to potrebno: 

• za ugotovitev in odpravo motenj, ki jih investitor že povzroča z obstoječo dejavnostjo  
• za ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev v območju, ki so nastale 

postopoma skozi daljše obdobje  
• za zagotovitev enakih možnosti uporabnikom prostora glede razreševanja njihovih 

prostorskih potreb, kadar obstaja nevarnost, da bi s posamičnimi posegi ne omogočili 
racionalne izrabe prostora  

• za zagotovitve enotnega oblikovanja širšega območja. Občinski upravni organ lahko v 
navedenih primerih lokacijsko dovoljenje za nov poseg v prostor pogojuje s 
predhodno ureditvijo širših prostorskih pogojev.  

Občinski upravni organ mora pred izdajo lokacijskega dovoljenja obravnavati skupaj s 
pristojnimi organi in organizacijami vse kompleksnejše posege v prostor, ki po podrobnih 
merilih in pogojih za posamezna območja urejanja in morfološke enote zahtevajo strokovno 
preverbo. 

68.člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati: 

• urbanistična dokumentacija B 1, projekt stanovanjske skupnosti Boris Kidrič - 
zazidalni načrt (Glasnik, št. 7/65) in dopolnitev zazidalnega načrta za območje 
zazidalnega otoka BS 2/1 (Uradni list SRS, št. 30/76)  

• zazidalni načrt za območje zazidalnega otoka BO 1/1 Gospodarsko razstavišče 
(Glasnik, št. 24/69)  

• zazidalni načrt za območje zazidalnega otoka BO 2/1 Center Bežigrada (Glasnik, št. 
28/68)  

• zazidalni načrt za območje zazidalnega otoka BM 2 (Uradni list SRS, št. 23/72)  
• sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BS 3 - 

Bežigrad (Uradni list SRS, št. 13/74) za del območja urejanja BS2/5 - Nove Stožice  
• zazidalni načrt za območje zazidalnega otoka BS 101/2 (Uradni list SRS, št. 28/75), 

razen za del območja urejanja BI2/2 - Kardeljeva ploščad.  

69.člen 

Prostorski ureditveni pogoji so delovnim ljudem in občanom, organizacijam združenega dela 
ter samoupravnim organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu 
občine Ljubljana Bežigrad, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta 
Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana in pri krajevnih 
skupnostih, za katere veljajo določbe tega odloka, in pri Urbanistični inšpekciji Mestne 
uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane. 

70.člen 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Urbanistična inšpekcija Mestne uprave za 
inšpekcijske službe mesta Ljubljane. 



71.člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

 


