
 

Številka:  3504-4/2010-94 

Datum:  2. 7. 2010 

 

k 5. točki 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

M E S T N I   S V E T 

 

 

 

 

ZADEVA: Amandma k predlogu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 

občine Ljubljana - strateški del  

 

 

K predlogu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del, 

uvrščenem na dnevni red 41. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 5. 7. 

2010, vlagam naslednji 

 

 

AMANDMA  

 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del se v 

poglavju 3.3 Omogočanje trajnostnega prostorskega razvoja v točki E Spremljanje stanja 

okolja (Monitoring) prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Sočasno z izvajanjem OPN MOL je treba zagotoviti spremljanje naslednjih kazalcev 

stanja okolja: poraba pitne vode na prebivalca, poraba pitne vode po dejavnostih, delež 

kmetijskih zemljišč, delež najboljših kmetijskih zemljišč, delež gozdnih površin, površina 

nepozidanih stavbnih zemljišč, reurbanizirane površine, površine, namenjene izkoriščanju 

mineralnih surovin, struktura porabe končne energije po energentih, struktura porabe 

končne energije po sektorjih, energetska intenzivnost - celotna poraba energije na enoto 

BDP (kgoe/1000 EUR) ali celotna poraba energije na prebivalca, % električne energije iz 

OVE v strukturi proizvedene električne energije, število plinomerov, dolžina plinovodnega 

omrežja, število priključenih toplotnih postaj, dolžina vročevodnega omrežja, priključna 

moč vročevodnih odjemalcev, zmogljivost energetskih virov (vroča voda), povprečne letne 

koncentracije CO, CH4, O3, število primerov s preseženo mejno vrednostjo CO, CH4, O3, 

emisije CO2 iz prometa, emisije CO2 iz energetike (pretvorniki in široka raba), emisije 

CO2/prebivalca, emisije NOx in N2O, povprečne letne koncentracije PM2,5, PM10, 

kemijsko stanje površinskih voda, morfološki značaj vodotokov (glede na kategorizacijo 

urejanja vodotokov), kemijsko stanje podzemne vode, % prebivalcev priključenih na 

kanalizacijsko omrežje, dolžina kanalizacijskega omrežja, količina zbranih odpadkov, 

količina odloženih odpadkov, število zbirnih centrov, število zbirnih centrov, število 

zbiralnic, število centrov za predelavo gradbenih odpadkov na območju MOL, število 

obremenjenih prebivalcev po razredih obremenitve s hrupom, število objektov s tiho 

fasado, površina degradiranih območij, površina in delež pozidanih in sorodnih zemljišč v 

Natura območjih, površina in delež pozidanih in sorodnih zemljišč v zavarovanih 



 

 

območjih, površina in delež pozidanih in sorodnih zemljišč v naravnih vrednotah, 

površina prednostnih habitatnih tipov, povprečna gostota prebivalcev na urbanizirano 

površino, dostopnost do javno dostopnih zelenih površin (delež stanovanjskih območij 

znotraj 500 m območja okoli večjih zelenih površin), dostopnost do postajališč mestnega 

potniškega prometa (delež stanovanjskih območij znotraj 500 m območja), dostop do 

primarnih zdravstvenih storitev, število prometnih nesreč s smrtnim izidom, površina 

javno dostopnih zelenih površin na prebivalca, površina urbaniziranih erozijskih območij, 

površina urbaniziranih območij v poplavnih območjih, površina urbaniziranih območij v 

vodovarstvenih območjih, površina urbaniziranih območij v vplivnih območjih lokacij 

virov tveganja za industrijske nesreče, osvetljene površine fasad, razsvetljava cest in 

javnih površin, elektromagnetno sevanje, delež investicij v ohranjanje objektov KD, stanje 

enot KD, uporaba enot KD, ogroženost enot KD, delež nemotoriziranega prometa, dolžina 

urejenih kolesarskih poti, pešpoti, delež javnega potniškega prometa, število uporabnikov 

javnih prevoznih sredstev in število P+R parkirišč.« 

 

 

Obrazložitev 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da sprejme predlagani amandma. Z 

amandmajem bo vsebina odloka usklajena z zahtevami nosilca urejanja prostora Ministrstvo za 

okolje in prostor, Direktorat za okolje.  

 

 

  

 

Ž U P A N 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 

 

 


