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AMANDMA - 5. tč. 
MESTNEMU SVETU 
 
 
 
ZADEVA: Gradivo za 32. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV: 
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
Tobačne tovarne  
 

POROČILO 
 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 32. seji dne 12. oktobra 2009 
obravnaval predlog akta kot delovno telo mestnega sveta  iz svoje pristojnosti za 
predlagano 5. točko 32. seje Mestnega sveta MOL, sklicane za 19. oktobra 2009. 
 
Po razpravi sta bila dana na glasovanje  
 
1. PREDLOG AMANDMAJA: 
V drugi alineji, poglavja »1. Splošni pogoji«, 24. člena, se prvi stavek dopolni 
tako, da se namesto pike postavi vejico in doda besedilo, ki se glasi: »ter 
omrežje za daljinsko hlajenje.«.  
 
Obrazložitev 
Odbor je že ob osnutku akta predlagal bolj trajnostno rabo energije v novi soseski. V 
sodobnem urbanizmu je potrebno preiti od načrtovanja okoljsko primernih stavb, k 
okoljsko primernim soseskam. Največji prispevek k okoljski primernosti ima prav 
primeren sistem ogrevanja in hlajenja, saj za energetsko oskrbo stavb Slovenija, tako 
kot večina drugih evropskih držav, porabi kar okrog 40% vse porabljene energije. 
Predpogoj za učinkovitejšo redpisi, ključni prispevek k bolj trajnostni rabi energije v 
mestu. Tega sistema pa ni moč razviti brez ustreznega odjema, ki ga najlažje določajo 
urbanistični akti kot osnovni dokumenti razvoja mesta. 
 
 
      /sklep je bil sprejet s 4 glasovi za  0 proti od 4 navzočih članov/ 
 
 
in 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
Odbor podpira sprejem Predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje Tobačne tovarne skupaj z amandmajem odbora. 
 



      /sklep je bil sprejet s 3 glasovi za  0 proti od 4 navzočih članov/ 
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