
 

Številka: 03200-13/2015-16 

Datum: 16. 10. 2015 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                               k 1. tč., 10. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam županu in pristojnim službam MOL 

svetniško pobudo, na katero v SK SMC pričakujemo pisni odgovor do seje MS MOL.  

 

Vprašanje, ki ga naslavljam županu in mestni upravi MOL je vezano na Festival – Flow festival, ki je 

bil organiziran v času od 26. 6. – 28. 6. 2015 na območju Tobačne (Tobačna ulica 1 – 5) na zemljišču 

v lasti IMOS-G d.o.o.- v stečaju. 

 

Mestno upravo MOL, oddelek za gospodarske dejavnosti in promet prosim za prikaz izdanega 

dovoljenja za uporabo zvočnih naprav za vse tri prireditvene dneve za Flow festival (št. 3711-

179/2015-2 z dne 16. 6. 2015. 

Hkrati prosim za prikaz objave, da je s programom javne prireditve seznanjena lokalna skupnost in 

pravočasno in pravnomočno dovoljenje MOL št. 35400-33/2015-2 z dne 1.6. 2015 za začasno 

čezmerno obremenitev okolja s hrupom. 

 

Mestno upravo MOL in pristojni oddelek sprašujemo na podlagi pritožbe sosednjih stanovalcev, ki 

živijo v bližini omenjenega prireditvenega prostora (Oražnova ulica in bližnja okolica) naslednje: 

 

- Ali je bila prireditev v okvirih dovoljenja čezmerne obremenitve okolja s hrupom? 

- Ali je organizator prireditve postavljal odre prireditvenega prostora že predhodno pred 

pridobitvijo uradnega dovoljenja za prireditev? 

- Kakšno je bilo mnenje ČS Vič glede omenjene prireditve? 

- A se je Mestna občina Ljubljana posvetovala glede bližnje prireditve s stanovalci v neposredni 

bližini prireditvenega prostora preden je izdala dovoljenje? 

- A se je organizator glede na dovoljenje pridobljenega s strani MOL držal nedopustnih 

obremenitev okolja s hrupom? A ga je kdo med izvajanjem preverjal? 

- A se je Mestna občina Ljubljana pred izdajo dovoljenja pozanimala o prebivalcih v neposredni 

soseščini, ki so večinoma starejši od 75 let in kako takšna prireditev vpliva na zdravje meščanov? 

- A je res, da je predstavnik policije (kot uradna oseba) na ustni obravnavi 16. 6. 2015 na UE 

Ljubljana izjavil » naj se ljudje pa odselijo«? 

 

Mestni občini Ljubljana na podlagi pritožb neposrednih prebivalcev omenjene prireditve (Flow 

festival) predlagamo, da glede hrupnega obremenjevanja stanovalcev v MOL poostri kriterije za 

pridobitev začasne čezmerne obremenitve okolja s hrupom na stanovanjskih področjih (predvsem 

mestno središče in neposredna soseščina)  in tudi v območjih, ki mejijo na stanovanjske površine, da 



 

 

tako ne bodo v nadalje prekomerno obremenjevala ljudi s hrupom in tudi posredno poskrbi za boljše 

zdravje ljudi. 

Kako bo Mestna občina Ljubljana glede občasnega obremenjevanja občank in občanov s hrupom 

zaščitila le slednje pred tovrstnimi incidenti in nezadovoljnimi meščankami in meščani? 

 

 

Lep pozdrav.  

 

 Dr. Dragan Matić 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 


