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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 svetnisk» vprasanje. 

Mineva ze vee kot leto dni, odkar smo zupanu zastavili svetnisko vprasanje v zvezi z povzrocanjern
 
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
 
povzrocanie omenjenih tezav okoliskim prebivalcem, saj smo v svetniskern klubu SOS ponovno prejeli
 
kar nekaj pritozb, povezanih z delovanjem in zivljenjem v prostorih bivse tovarne RaG. Hrup, smrad
 
in smeti ter glasna glasba so moteci za bivanje okoliskin prebivalcev, se posebno v poznih vecernlh in
 
noenih urah, pray tako pa je nesprejemljivo, da se vse to dogaja v mestnem objektu. Predvsem jih
 
moti hrup, katerega povzroca generator Uih je vee) in tudi smrad, ki ga Ie ta povzroca ssvojimi
 
izpusnirni plini.
 

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

Pri tem pa se rnoramo zavedati, da v tem okolisu zivi kar nekaj rnescank 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: 
Zupana in pristojne sluibe zato sprasujem in pozivam, da navedejo konkretno katere ukrepe je
 
izvedellastnik (MOL) dosedaj za preprecevanje vecernega, nocnega in jutranjega bivanja 

delovanja v prostorih, katere izvaja najemnik.
 
Kaj bo lastnik naredil za preprecevanje omenjenega hrupa in smradu, ki ga povzrocajo
 
generatorji za proizvidnjo elektricne energije, kateri delujejo podnevi in tudi ponoiii, kar je se
 
posebaj motece za okoliske prebivalce.
 

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

Za svetniski klub SOS, 
Peter SUSNIK I.r. 
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