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Zadeva: odgovora na svetnilkovpraJa~e glede Tovarne Rag 

Svetnllkiklub SDSje na Mestnl svet naslovU svetnilko vprd8J\je gledeukrepov v prostorih nekdanjo 
Tovarne Rag, kl jib jo izvedel MOLza prcpre6evanjel »vll,,.n,,a. no~nega In jut1VlnJega "twlnj" 
dslovatVa v prtMorlh" In Mka) bD Itlltnlk naredJl zaprepre&wmJ~ OIMn)"'." hrupllin 'lnIYIdu, kl 
gaptlVU'Olajo g,n4ratol'jI til prDkvldll)o elektrlHn(l en''81}6, kaurl.'lljejo podMIJlln tudlponol', 
karje Ie posebqj moteleta oleo/likeprebivalce. ec 

Spoltovani, 
Oddetek ZEl ravnaqje z ncpremiatinami MOLje skladno s Poaodbo 0 opravijanju varovanJa za 
potrebe Mcstne o~ine Ljubljana It. 08131014011-0. kijel v veUavi od 18.03.2008, s1crbnik pogodbe v 
deJ~ kl se nanaJa na 24 umo varov8!\lc lokacije nekdanjo Tovamo RoS In kateregazagotavija 
podjeUe Valinavarov8l\ie d.o.o.. 
Skladno 2 odloL\bo pristojnega inApektorata je Oddelek za ravnaqje z nopremi~nlnami MOLv letu 
2007 prcko ZUI1A1ijcga lzvajalca HIPOX d.o.o., kije btl lzbran z javntmnaro~i1om, izvodel ru~itov troh 
objektov na lokaoiji blv§o tovame Rog. StroHkn4vedClllega posepJe bil6S.232,52 BUR. Polcg 
navedenega stro§kaje bil izkazan lz tega nasJovadodaten stro~k V viiini3.297.70BUR za stroJcovni 
nadzor nad roJel\lem objektov, kl gaje opravll zunanjiizvaJaleo. 
Oddelek za kutturo MOL. kJ vodi projekt obnove in izgradnjo obm06ja nckdanje Tovame Rog. sledi 
tudidogl\lanju uWnih uporabnikov obmo~ja Tovarne Ro8in v skladu stem Jo bile pred ~asom 
dejansko zaslediti Itevi1ne prito1bc zaredi poV7J"ooanja hnlpa in smradu generatorja za proizvodnjo 
eltektri~ne energijo. Po opozorilih so ~ni uporabniki Roga soneratorjeumaknili. Prav talco sov 
marou ~ni upotabniki izvedli tudi ~i.t\.11.Io aJnoti nA obmol:lju R.oga. 
V dogavaN z tupanom MOL Zoranom Jankovi6cm uporabniki Rosa izv~ajo kulnuni program v 
obsegu, ki ae aarob vamosti cbtskcvatcev prireditev, Kulturne prircdltve, ki potelcajo ve~inoma v 
v~Otnih in nOOnih urah se izv~ltio v notranjih prostorih objektovnekdanJe Tovarne ROB in nc 
POVZJOO~o hmpav okolici. 

Lop pomrav! 

Pripravila: 
Zd~vJc.o Ma~k dr.Uro! Orite 
Jerneja Bat{~ naulnik 
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ZADEVA: VPRASANJA IN POBUDE 

V skladu z 97. clenom poslovnika MOL, v imenu svetniskega kluba SOS, zastavljam iupenu in 
pristojnim mestnim sluibem naslednje svetnisko vprasanje. 

Mineva ze vee kot leto dni, odkar smo zupanu zastavili svetnisko vprasan]e v zvezi z povzrocaniern 
hrupa, smradu in smeti iz prostorov bivse tovarne ROG. 

V tej zadevi se ocitno ni kaj dosti naredilo, da bi se stanje spremenilo in predvsem preprecilo 
povzrocan]e omenjenih tezav okoliskirn prebivalcem, saj smo v svetniskem klubu SDS ponovno prejeli 
kar nekaj pritozb. povezanih z delovanjem in iivljenjem v prostorih bivse tovarne RaG. Hrup, smrad 
in smeti ter glasna glasba so moteci za bivanje okoliskih prebivalcev, se posebno v poznih vecernih in 
nocnih urah, pray tako pa je nesprejemljivo, da se vse to dogaja v mestnem objektu. Predvsem jih 
moti hrup, katerega povzroca generator Oih je vee) in tudi smrad, ki ga Ie ta povzroca s svojimi 
izpusnirni plini. 

Nedvomno je, da je MOL lastnica objektov bivse tovarne ROG na Trubarjevi ulici. 
Program, ki naj bi se odvijal v teh objektih pa je predviden sarno kot dnevno galerijsko delovanje. 

Pri tern pa se moramo zavedati, da v tern okolisu zivi kar nekaj mescank in mescanov, ki pa so lahko z 
dejavnostjo, katera se odvija tudi in predvsem v nocnih urah, kaj hitro prizadeti iz naslova krsenja 
javnega reda in miru .. 

Ljubljana, kot Ijudem prijazno mesto, si tega zagotovo ne zeli. 

VPRASANJE: 
tupana in pristojne sluibe zato sprasujem in pozivam, da navedejo konkretno katere ukrepe je
 
izvedellastnlk (MOL) dosedaj za preprecevanje vecernega, nocnega in jutranjega bivanja

delovanja v prostotin, katere izvaja najemnik.
 
Kaj bo lastnik naredil za preprecevanje omenjenega hrupa in smradu, ki ga povzrocajo
 
generatorji za proizvidnjo e/ektricne energije, kateri delujejo podnevi in tudi ponoc), karje se
 
posebaj motece za okoliske prebivalce.
 

Ob tern zelirno izraziti tudi upanje, da bo mesto kot dober gospodar znalo poskrbeti za smoterno 
uporabo teh prostorov. 

Za svetniski klub SDS, 
Peter SUSNIK I.r. 
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