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Zadeva: odpravek sklepa Sveta ČS Center - Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine 

Ljubljana za leto 2014 

 

Svet ČS Center je na 32. seji, dne, 6.1.2014, obravnaval predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne 

občine Ljubljana za leto 2014,  in sprejel 

SKLEP: Svet ČS Center se je seznanil s Predlogom Odloka o rebalansu proračuna Mestne 

občine Ljubljana za leto 2014. V zvezi s proračunom ima svet sledeči pripombi oziroma 

vprašanji: 

1. Zaprtje Slovenske ceste za promet in prenova: V rebalansu proračuna, kljub večkratnemu 

pregledovanju, nismo zasledili planiranih sredstev za prenovo Slovenske ceste, ki naj bi se 

začela januarja 2014. Prosimo za pojasnilo, kateri oddelek ali sluţba MOL vodi projekt 

prenove in na kateri postavki v rebalansu proračuna so zagotovljena sredstva za prenovo? 

 

2. Prenova ROGa: OPPN Rog – leta 2013 je bila javna obravnava dopolnjenega osnutka 

Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za del območja urejanja CI 5/6 Rog, z namenom, 

da se omogoči etapnost gradnje in izvedba projekta v skladu z razpoloţljivimi sredstvi. 

Zmanjšan obseg projekta je predvideval prenovo nekdanje tovarne ROG ter ozelenitev 

ploščadi, kar bi končno omogočilo ekološko sanacijo območja, na kar ČS Center ţe nekaj časa 

neuspešno opozarja, pridobile bi se nove umetniške vsebine in urejene javne površine. 

Območje nekdanje tovarne Rog je ekološko degradirano (galvana). Zato je Svet ČS Center z 

obţalovanjem sprejel dejstvo, da se prenova ponovno odmika v prihodnost. Teţko bomo 

prepričali prebivalce, še posebej tiste v najbliţji soseščini, ki so konstruktivno, tudi v precej 

velikem številu sodelovali v vseh dosedanjih razpravah in na delavnicah evropskega projekta 

Second Chance, o pravilnosti take odločitve. Ţe kar nekajkrat so jim namreč predstavniki 

MOL zagotavljali, da je gradbeno dovoljenje za rušenje ţe pridobljeno, da pa bodo to storili 

takoj, ko se bo začela sama prenova. 
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