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METNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

ZADEVA:	 Odgovor na svetniskc vprasanje g. Romana Kolarja, clana MS MOL iz svetniskega 
kluba SDS 

V zvezi s svetniskirn vprasanjem g. Romana Kolarja, clana Mestnega sveta iz Slovenske demokratske 
stranke, Mestno redarstvo odgovarja na vprasanja, ki se ticejo pristojnosti in nacina dela Mestnega 
redarstva. 

Zakon 0 varstvu javnega reda in miru je krovni zakon , ki ureja varstvo javnega miru , doloca praviee 
in dolznosti posameznikov, pravnih oseb ter nosilcev javnih pooblastil ter tudi sankcije za krsitev. 
Zakon 0 varstvu javncga reda in miru (v nadaljevanju ZJRM -I) Y 8. clenu doloca, da kdor na 
nedovoljen nacin med 22 .00 in 6.00 uro moti mir ali pocitek ljudi s hrupom in pri tern ne gre za nujne 
intervencijske-vzdrzevalne posege, se kaznuje z globo od 83,46 eur do 208,65 cur. Drugi odstavek 
navedenega elena doloca, da kdor z uporabo televizijskega in radijskega sprejemnika, drugega 
akusticnega ali akusticne naprave moti mir, se kaznuje z globo 104,32 eur. Isti clen nadalje ureja tudi 
odgovornost pravnih oseb. V nadaljevanju opozarjamo na dolocila 26. elena Zakona ° varstvu 
javnega reda in miru, ki dovoljuje izklop energetskih virov na podlagi ustne odredbe, izkljucno v 
pristojnosti polieije. 

Za tovrstne ukrepe in izrekanje glob Mestno redarstvo pooblastil namrec nima. Zakon 0 varstvu 
javnega reda in miru kot krovni zakon podrobno urcja pristojnosti redarstev na podrocju varovanja 
javnega reda in miru kot stanja v katercm je zagotovljeno neovirano izvrsevanje pravic po ustavi in 
zakonih. 27. clen ZJRM-I v tretjem odstavku poimensko nasteje clene, za nadzor nad izvajanjem 
katerih imajo redarstva pristojnost. Zgoraj povzetega 8. elena ZJRM-I ni med njimi, zato ukrepanje na 
javnih prireditvah oziroma gostinskih lokalih 5 strani redarjev Mestnega redarstva ni mozno, S1U za to 
oi zakonske podlage. 

Izkljucna pooblastiJa na tern podrocju imajo policisti. Redarji -kot ie receno - pristojnosti nimajo, 
zato tudi ne morejo ukrepati. Za sleherno ukrepanje mora obstajati jasno in nesporno zakonsko 
pokritje, saj je Ie tak ukrep zakonit in pravno vzdrzen. V tej luei je lahko razumeti, zakaj se mestni 
redarji na tovrstne klice ne odzovejo. Kot pojasnilo dodajamo, da dezurni redar tovrstna pojasnila 
poda vsem, ki se obrnejo na Mestno redarstvo z dostavkom, da naj 0 prekrsku obvestijo policijo. 
Dodajamo pa, da Mestni redarji 0 svojih opazanjih, ki presegajo njihova pooblastila, striktno 
obvescajo policijo, ki nato ukrepa. Uspesnosti izvajanja pooblastil, ki jih ima policija na tern podrocju, 
ne moremo komentirati. 
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Na spletni strani Mestne obcine Ljubljana, oziroma na podstrani , namenjeni Mestnemu redarstvu, je 
objavljena stevilka (01)306 16 20, kamor lahko mescanke in mescani sporoca]o krs itve s podrocij , kjer 
Mestno redarstvo pristojnosti ima (predvsem s podrocja krsitev cestnoprometnih predpisov) pa tudi 
pohvale, pripombe ter pomisleke na delo Mestnega redarstva. Ocenjujemo, da je to je ustrezen in 
ucinkovit nacin, saj se prek enotne telefonske stevilke tovrstne klice lahko ustrezno belezi, operativno 
obdeluje in nenazadnje tudi spremlja ucinkovitost ukrepanja mestnih redarjev na terenu . 

Za zakljucek bi kot opombo zeleli zgolj dodati, da uporaba naziva »Mestna policija« ni ustrezen. 
Mesto nedvoumno potrebuje razvoj varnostne strukture v obliki mestne policije, kot jo poznajo v 
tujini, vendar trenutne razmere (na podrocju zakonske ureditve, kadrovske problematike) tega se ne 
ornogocajo. Vsekakor pa so napori Mestnega redarstva usmerjeni v oblikovanje Mestne policije 
oziroma sluzbe, ki bi zagotavljala varnost in red na obmocju Mestne obcine Ljubljana na 
profesionalen in visoko strokoven nacin . 

Pripravil: 
Klemen Gabrscek 
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Mestna obcina Ljubljana 
Mestnisvet 

ZADEVA:	 Dovoljenje za zacasno cezmemo obremenitev okolja s hrupom izdano 
Studentski zalozbi za p~ir~4~~~:Vna .Bregu 

Vezano na svetnisko vprasanje svetnika g. Kolara, glede cezmernega hrupa na javni 
prireditvi na Bregu dne 24. 5. 2010 v organizaciji Studentske zalozbe, pojasnjujemo 
sledece: 

Tukajsnji oddelek je pri izdaji dovoljenja dosledno uposteval dolocbe Uredbe 0 nacinu 
uporabe zvocnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzrocajo hrup (Uradni list RS, 
st. 118/05), katero je na podlagi Zakona 0 varstvu okolja sprejela Vlada RS in se 
uporablja za izdajo dovoljenj za uporabo zvocnih naprav na javnih prireditvah in 
shodih, ter velja pod enakimi pogoji na obmocju cele drzave, 

Omenjena uredba do podrobnosti doloca postopek izdaje dovoljenja. Poudarili bi 
predvsem, da se zgoraj omenjena dovoljenja ne izdajajo »le« na podlagi vloge, ki je 
nato organ obravnava in predlagane zvocne naprave dovoli. Vlogi je potrebno priloziti 
»Porocilo 0 emisiji hrupa v okolje«, ki ga izdela s strani Ministrstva za okolje in prostor, 
Agencije RS za okolje pooblascena organizacija, iz katerega mora biti razvidno vee 
dejavnikov, ki so potrebni za izdajo dovoljenja. Najpomembnejsi od teh dejavnikov pa 
je podatek ali bo pri prireditvi prihajalo do preseganja kriticnih obremenitev okolja s 
hrupom zaradi uporabe zvocnih naprav in v primeru ce, kako omenjene vplive 
zmanjsati na dopustno raven. 

V primeru predmetnega dovoljenja je bilo porocilo izdelano s strani druzbe SINT 
d.o.o., iz katerega jasno in nedvoumno izhaja, da pri prireditvi ne bodo presezene 
kriticne obremenitve okolja s hrupom pri predlaganem ozvocenju in pod pogojem da 
bo ozvocenje nastavljeno na 80% maksimalne elektricne moci, porocilo yam prilagamo 
v prilogi v celoti kot tudi izdano dovoljenje. 

Vsekakor pa je tudi pri izdanem dovoIjenju rnozno, da bo prihajalo, do dolocenih 
vplivov na okolje, vendar vse v meji dovoljenega, kar pa tudi zna biti motece, vendar je 
treba upostevati tudi dejstvo, da je zbiranje ljudi pravica, ki jo ni mozno zanikati. 



Vsekakor pa mnozicne prireditve znajo biti motece za okoliske prebivalce oz . 
uporabnike prostorov, vendar gre pri temu za posamicne prireditve, oz . 
praznicno/fradicionalne, kjer je potrebno tudi razumevanje vseh vpletenih. 

Nadzor nad hrupom na javnih prireditvah pa izvaja Inspektorat RS za okolje in 
prostor. 

S spostovanjem! 
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Pripravil: '; i 

Dusan GALEZ' )' 
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PRILOGE: 
Dovoljenje st. 35400-16/2010-3 
Porcello SINT d.o.o. 


