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ZarJev a: Svetni5ka po n uOu

Spo5tovani !

Na podlagi prejetega dopisa z dne 8. ll:2013, k 2. rodki 29.

odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet:

seje Mestnega sveta, posredujemo

Pobuda:

Hrup, ki ga povzroda promet iz obvoznice, 2e dalj dasa modno obremenjuje stanovalce ob robLr
Regentove ceste (stanovalce ob po5ti) in Majorja Lavrida ulice. Zaradi povedanega hrupa stanovalci v
omenjenem obmodju ne morejo normalno opravljati svojih obveznosti. Dolgoiodno izpostavljanje
hrupu slabo vpliva na zdravje ljudi in na njihovo kakovost Zivljenja.

SvetniSki klub NSi predlaga, da se od nadvozado draveljske poste postavijo protihrupne ograje. prav
tako naj storijo tudi na Major Lavridevi ulici.

Pristojne sluZbe prosimo, da proudijo predlagano pobudo ter se do nje pisno opredelijo.

Odgovor:

Pred izgradnjo ceste (severne obvoznice) kot vira hrupa je moral graditelj le-te skladno z veljavnimi
predpisi pridobiti gradbeno dovoljenje, pri katerem je bila obremenitev s hrupom ena od postavk
presoje vpliva na okolje. Na mestih, kjer so meritve pokazale, da bo nivo hrupa presegel dovoljeno
mejo, so postavili protihrupne ograje ali nasipe. Zaradi za5dite pred hrupom je celotna severna
obvoznica tudi vkopana.BreLina pa sluZi kot protihrupna ovira.

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, st. 105/05, 3410g,109/09 in
62110, v nadaljevanju: Uredba) doloda zaradivarstva naravnega in Zivljenjskega okolja pred hrupom:

- stopnje zmanj5evanja onesnaZevanja okolja s hrupom,
- mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
- kritidne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
- zadasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa,

- prilagoditve, ki jih je treba upostevati za izradun vrednosti kazalcev
zadasnih metod zaocenjevanje kazalcev hrupa,

- ukrepe zmanj5evanja emisije hrupa v okolje,
- zavezanQe za zagotovitev obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa (v nadaljnjem
besedilu: obratovalni monitoring) in



- vsebino okoljevarstvenega dovoljenja in primere, zakatere okoljevarstvenega dovoljenja ni

treba pridobiti.

Skladno s prvim odstavkom ll. dlena Uredbe cesta kot vir hrupa ne sme obratovati, de povzroda

dezmerno obremenitev okolja v skladu s detrtim, petim in Sestim odstavkom 9. dlena te uredbe. Drugi

odstavek doloda, de je vir hrupu iz prej5njega odstavka cesta, LelezniSka proga ali vedje letali3de,

mora upravljavec teh virov hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmaniSanie emisije hrupa v okolje in

pritagoditev pretoka vozil oziroma vlakov na stopnjo, ki ne povzroda dezmerne obremenitve okolja s

hrupom.

Kot je razvidno izpwega odstavka 11. ilena Uredbe je treba pred izvedbo ukrepov za zmanj5anje

emisij.e hrupa ugotoviti, ali je dezmerna obremenitev okolja prisotna. Ker naslovni oddelek ni

pristdjen zi iz,,i1an1e potrebnih meritev, predlagamo, da stanovalci ob robu Regentove ceste

istano:valce oU poStifin Majorja Lavrida ulice pri pristojnem organu narodijo ustrezno meritev, ki bo,

de bo potrebno, predstayljala podlago za nadaljnje ukrepanje

Prijazen pozdrav !
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