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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 
   
 V skladu z 97. členom poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam 
županu ter pristojnim službam naslednje svetniško vprašanje. 
 
Spoštovani, na neposredne klice in pobude stanovalcev Stare Ljubljane, posredujem splošno 
pobudo in vprašanja, ki so posredno povezani z zadnjim dogodkom z dne 24.5.2010, ko je 
Študentska založba (Beletrina) pod izdanim dovoljenjem; štev. 35400-16/2010-3 DG, z dne 
3.5.2010 izvajala koncert skupine Ahimsa. (Opomba; pri odgovoru želim tudi kopijo 
dovoljenja v vpogled). Namreč, v dovoljenju naj bi bila maksimalna dovoljena obremenitev do 
80 dB. 
 
Vprašanje, ki ga postavljam je naslednje: Zakaj MOL oziroma Oddelek za gospodarske 
dejavnosti in promet ne omogoči stanovalcem, da v času vsakršne prireditve lahko 
pokličejo inšpektorja za nadzor čezmernega hrupa? Zakaj mestni redarji enostavno 
ignorirajo klice stanovalcev, policija pa je (očitno) nemočna? Inšpektorji seveda ob 
večernih urah ne delajo. Zakaj niso javno objavljene vse številke mestnih redarjev na 
katere lahko pokličejo meščani v primeru kršitev ZVCP in javnega redu in miru. Za to 
so namreč poleg policistov zadolženi predvsem mestni redarji kot »mestna policija«. 
Zakaj po zagotovilih klicateljev, redarji delajo samo do 21.00 ure zvečer? 
 
Kajti hrup je v Stari Ljubljani, Bregu zelo problematičen, predvsem ker je ta del zelo 
akustičen. Tega se prireditelji verjetno ne zavedajo, saj se potem dovoljenih 80dB krepko 
okrepi. Meritev bi morali zagotovo narediti vsakokrat ob takih prireditvah pri stanovalcih, da bi 
imeli nekakšne reference za v prihodnje pri izdaji dovoljenj. To pa ne pomeni, da se hrup 
izmeri samo pred zvočnikom. Nekateri meščani zagotavljajo, da z veseljem »odstopijo« svoj 
balkon za meritev, če bo to v splošno korist.  
 
Vsekakor jim ne sme ostati kot zadnja možnost »gverilsko bojevanje« (kakšni vodni balončki 
ipd.) Kajti ogromna večina ni za to, da se izvaja represija nad prireditelji, temveč enostavno 
želijo, da so stanovalci enakovreden sogovornik pri izdaji dovoljenj za prekoračitev 
čezmernega hrupa ali izdaji dovoljenj za postavitev gostinskih vrtov. 
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