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MESTNI SVET 
 

 

P O R O Č I L O 
 
 

Odbor za stanovanjsko politiko je na 7. izredni seji,  
ki je bila v  sredo, 20. januarja. 2010, ob 16.00 uri 

obravnaval gradivo za 35. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
 
 

in se ob obravnavi točke 
 

6. Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2010 
 

opredelil do naslednjega amandmaja samostojnega svetnika mag. Janeza Kopača: 
 
 

AMANDMA 
 
Med cilje se za točko »2.10 Redno in investicijsko vzdrževanje ter celovita prenova in nadomestna 
gradnja« doda še nova točka: 
 
»2.11 Energetska sanacija stanovanjskega fonda  
Tako v objektih, kjer sta MOL in JSS MOL edina lastnika, kot v tistih, kjer sta le etažna 
lastnika, bomo spodbujali, v ustreznem deležu sofinancirali in predlagali energetsko sanacijo 
večstanovanjskih objektov in s tem pripomogli k splošnim ciljem varstva okolja ter k večji 
socialni vključenosti najemnikov neprofitnih stanovanj. Pri vseh novogradnjah bomo poskrbeli 
za izolacijo fasad in oken, ki presega minimalne normative.  
 
Dosedanje točke 2.11 do 2.14 postanejo točke 2.12 do 2.15« 
 
 
Obrazložitev: 
Odbor za Stanovanjsko politiko se strinja z obrazložitvijo mag. Janeza Kopača glede vloženega 
amandmaja in meni, da je smiselno sprejeti amandma in ga tako vključiti v Stanovanjski program 
Mestne občine Ljubljana 2010. Odbor podpira zavezo JSS MOL k energetsko učinkoviti gradnji in 
namere, da bodo v JSS MOL poskrbeli za izolacijo fasad in oken, ki presegajo minimalne normative. 
 
Amandma JE bil podprt z 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih. 
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In sprejel naslednji: 

 
SKLEP 
 
 
Odbor za stanovanjsko politiko podpira in soglaša s Stanovanjskim programom Mestne 
občine Ljubljana za leto 2010 in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem skupaj z 
amandmajem samostojnega svetnika mag. Janeza Kopača. 
 
Sklep  JE bil sprejet z 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih. 
 
Seja je bila končana ob 16.30 uri. 
 
Pripravil:                                                 
Boris KAUČIČ 

Predsednik: 
Sašo RINK
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