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ZADEVA: AMANDMA k 22. členu 

Predloga Odloka o OPPN 209 Rožna dolina – center in za del enote urejanja prostora RD-254 

 

 

AMANDMA k 22. členu  

 

V Predlogu Odloka o OPPN 209 Rožna dolina – center in za del enote urejanja prostora RD-25 se v 22. členu 

(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje) v 8. točki (Učinkovita raba energije v stav-

bah) takoj za naslovom vstavi prvi odstavek, ki se glasi:  

»V objektih je treba zagotoviti učinkovito rabo energije v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije 

v stavbah (PURES - UL RS 52/2010) in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.« 

 

Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.  

 

 

Obrazložitev: 

 

V Odloku ni omenjena obveza o učinkoviti rabi energije, ampak le uporaba deževnice. V OPN MOL – strateški 

del (UL RS 78/2010) sta obe obvezi, zato je predlagana dopolnitev nujna, še posebej s pomembnejšega vidika 

učinkovite rabe energije.  

  

1. Normativna osnova (za primerjavo tudi zbiranje deževnice): 

 V OPN-SD je deževnica opredeljena v podpoglavju 7.4. Oskrba z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne 

vode z besedilom: »(12) Pri vseh večjih novih objektih v MOL je treba zagotoviti sistem zbiranja deževni-

ce za sanitarno vodo«. 

 Učinkovita raba energije pa je v OPN-SD opredeljena v podpoglavju 2.1.(A) z besedilom: »Cilj OPN MOL 

SD je podati vizijo in takšno strategijo razvoja MOL za naslednjih petnajst do dvajset let, ki bosta omo-

gočali njegov skladen prostorski razvoj. V tem obdobju je treba predvsem: … spodbujati trajnostno rabo 

prostora tako, da bodo pri vseh novih prostorskih ureditvah in prenovah že obstoječih mestnih območij upo-

števana načela racionalne rabe prostora, učinkovite rabe energije, spodbujanja uporabe javnega mestnega 

prometa in ohranjanja zelenih površin ….«.  

 Učinkovita raba energije je v OPN-SD opredeljena tudi v podpoglavju 7.3.(A), z besedilom: »Pri načrtovan-

ju energetske infrastrukture za zagotavljanje oskrbe z energijo so cilji naslednji: …. vključiti ukrepe učin-

kovite rabe energije pri gradnji novih javnih stavb in jih naknadno vpeljati pri  obstoječih javnih stavbah in 

na drugih vidnih javnih površinah v mestu, … vključiti ukrepe učinkovite rabe energije tudi pri vseh osta-

lih novo zgrajenih objektih.« 
 

Svetniški klub   

 

 

 

Miha JAZBINŠEK, vodja,         Tomaž OGRIN, svetnik 

 


