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Zadeva: Sončne elektrarne na objektih mestne infrastrukture  

  

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v svetniškem klubu Levica podajamo 

županu MOL pisno svetniško pobudo. 

V strateškem delu Občinskega prostorskega načrta je med prednostnimi cilji  načrtovanja energetske 

infrastrukture za zagotavljanje oskrbe z energijo tudi  uporaba obnovljivih virov energije za 

ogrevanje in hlajenje ter za proizvodnjo električne energije ter proizvodnja električne energije iz 

obnovljivih virov energije, kot je sončna, ter tudi uporaba obnovljive vire energije na javnih 

površinah. Energetska oskrba z obnovljivimi viri energije v MOL je začrtana kot prednostna tudi v 

sprejetem Lokalnem energetskem konceptu.  

Ukrepe učinkovite rabe energije naj bi vključevali pri gradnji novih javnih stavb in jih naknadno 

vpeljali tudi pri obstoječih javnih stavbah in na drugih  javnih površinah v mestu. MOL se je s 

pomočjo kohezijskih sredstev lotila tudi velikega projekta, energetske prenove javnih objektov v 

MOL (šole, vrtci, športni objekti…) tudi z obnovljivimi viri energije.   

V Svetniškem klubu Levica nas zanima, zakaj MOL na P&R parkiriščih ni predvidela sončnih 

elektrarn. Ali je narejena kakšna študija glede postavitve streh na parkiriščih kot zaščite pred 

vremenskimi neprilikami in za pridobivanje fotovoltaične energije? Predlagamo, da MOL na vseh 

šestih parkiriščih: Barje, Dolgi most, Ježica, Stanežiče, Stožice in Studenec prouči možnost 

postavitve sončne strehe za pridobivanje električne energije. Pri izgradnji novih parkirišč in objektih 

mestne infrastrukture z večjo površino naj bo nameščanje fotonapetostnih panelov na strehah ali 

pročeljih stavb obvezno. Zanima nas tudi, ali obstajajo načrti za postavitev sončnih elektrarn na 

objektih v lasti MOL, torej upravnih stavbah, šolah, zdravstvenih domovih …  

V Levici predlagamo, da se opredelijo prostorska območja primerna za postavitev elektrarn na 

obnovljive vire energije že v pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov.  
 

 

Tovariški pozdrav, 

 

Milan Jakopovič, 

                                v imenu Svetniškega kluba Levica 

 

 


