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ZADEVA: V skladu z 97. členom poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, 
zastavljam županu in pristojnim mestnim službam naslednje svetniško vprašanje oz. 
pobudo. 
 
Na svetniški klub SDS Ljubljana, so stanovalci Kunaverjeve ulice 6 in 8 v Ljubljani, 
naslovili sledečo pobudo zato prosim pristojne, da nemudoma ukrepajo. 

Etažni lastniki Kunaverjev ulice 6 in 8 se obračamo na pristojne na 
MOL, s sledečo problematiko. Kunaverjeva ulica 6 in 8 je 
večstanovanjski objekt, kjer je eden izmed etažnih lastnikov tudi 
MOL, ki ima v lasti praktično celotno pritljično etažo, kjer se danes 
nahaja dnevni center za starejše občane. Omenjeni center je pred 
časom svoje prostore opremil s klimatsko napravo, ki pa je, zaradi 
svoje velikosti, popolnoma neprimerna za takšen objekt. Gre 
namreč za industrijsko klimatsko napravo, katara, zaradi svoje 
velikosti in hrupa, zagotovo ne sodi na takšen večstanovanjski 
objekt, poleg tega pa je celotna konstrukcija pritrjena na balkon 
enega izmed etažnih lastnikov, brez njegovega soglasja. Takšna 
pritrditev je nedopustna, saj povzroča neznosen hrup in velike 
vibracije, ki se prenašajo po balkonski konstrukciji, tudi v 
večernem oz. nočnem času, kar je še posebno moteče. 
 
Zato pozivamo pristojen na MOL, da tvorno pristopijo k reševanju 
te problematike in obstoječo klimatsko napravo zamenjajo z 
manjšimi, bolj primernimi enotami, ki ne bodo pritrjene na 
balkone etažnih lastnikov in prav tako ne bodo povzročale hrupa. 
 
V imenu svetniškega kluba SDS in etažnih lastnikov, Kunaverjeve 6 in 8, 
prosim za ukrepanje oz. za pisni odgovor o nadaljnjih korakih reševanja te 
problematike. 
 
                                                                            Boštjan Cizelj l.r., 
                                                                             mestni svetnik 


