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Zadeva: odpravek sklepa Sveta ČS Center za 15. sejo Mestnega sveta 

             Predlog Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 

 

Svet ČS Center je na 14. seji 10.4.2012 obravnaval predlog Strategije razvoja kulture v Mestni občini 

Ljubljana 2012-2015 in sprejel  

SKLEP: 

Svet ČS Center se je seznanil s predlogom Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 

2012-2015 in ga podpira. Sklenil pa je tudi opozoriti na, v predlogu Strategije razvoja kulture 

MOL, urbanistično preverjanje primernosti lokacije ob ploščadi gostilne Figovec za izgradnjo 

minipleks mestnega kina.  

 

Obrazložitev: 

V razpravi je Svet ČS Center ugotovil, da so v predlogu Strategije razvoja Kulture v MOL upoštevani 

tudi predlogi, ki smo jih posredovali v času javne razprave. Še posebej tisti o varovanju kulturne 

dediščine – Kultura in ekologija. Nekoliko skeptični pa smo še vedno glede zastavljenih rokov pri 

projektu prenove Roga  in Cukrarne. 

Na tokratni seji Sveta ČS Center pa smo opazili nekaj, kar nam je v času javne razprave ušlo. V 

predlogu strategije ste na 46. strani  zapisali, da  urbanistično preverjate primernost lokacije ob 

ploščadi gostilne Figovec, za izgradnjo minipleks mestnega kina z dvema srednjima in dvema 

manjšima dvoranama, kar bi prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane omogočilo ogled kakovostnega 

filmskega programa. 

Svet ČS Center glede na poznavanje tega območja že zdaj lahko mirno reče, da to ni primerna 

lokacija. Z izgradnjo bi se degradirale zelene površine za ploščadjo (park Slovenske reformacije in 

park Ajdovščina). Sedanji pogled na oba parka, leseni podest in ploščad nudijo vsaj malo zračnosti in 

odprtosti prostora. Veča se tudi število obiskovalcev parka, ki tam počivajo, pomalicajo, telovadijo 

ali se preprosto družijo na travi in uživajo v mali oazi zelenja in zračnosti v mestu – pa jim še to 

zagradimo s stavbo na ploščadi in Kolizejem  na drugi strani. Zdi se nam prav, da na to opozorimo že 

zdaj. 
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