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Zadeva: vprašanja in pobude                                                                                                                                     

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MOL,  posredujem županu ter pristojnim službam sledeča 

svetniška vprašanja: 

 

Spoštovani, 

vprašanje se ponovno nanaša na prekomeren hrup v poznih večernih in zgodnih jutranjih urah, ki 

prihaja iz lokala TOP SIX KLUB-a, kjer si dovolijo neslutene prekomerne zvočne obremenitve, vse 

pogosteje pa enako tudi iz lokala Jet Bar na Šubičevi. Tudi obratovanje treh lokalov v Knafljevem 

prehodu kjer se zvočnikom na prostem, ki se medsebojno preglasujejo in ustvarjajo kakofonično 

ozračje, občasno, za enkratne dogodke pridružuje tudi živa glasba oziroma didžeji na prostem, ki prav 

tako krepko presegajo mejne vrednosti hrupa.  

Vse to je županu in pristojnim službam MOL že znano dejstvo, saj se s tem v zvezi že več let vrstijo 

protesti prizadete javnosti in postavljajo pisna svetniška vprašanja. Znano je tudi, da je MOL v 

določenem primeru že pripravil ukrepe, ki bi učinkovali in odpravili prekomerni hrup in normalizirali 

stanje, pa so se ti ukrepi tik pred izvršbo nenadoma umaknili in vse je ostalo po starem. Inštitut 

podaljšanja obratovanja lokala vam omogoča, da preverite vsa relevantna dejstva, pregledate prijave 

in naročite nove preiskave v primeru prekoračitev mejnih vrednosti hrupa. 

Zato vas ponovno prosim za jasen odgovor. 

 

1. Zakaj pristojna služba MOL končno, po vseh protestih in potrpežljivih čakanjih prizadete 

javnosti ne uporabi zakonitih sredstev in onemogoči prekomerni nočni hrup iz lokalov, ki 

dokazano kalijo nočni mir in prebivalcem krnijo pravico do nočnega miru, spanja in 

počitka?  

2. Zakaj pristojni občinski organ ob podaljšanju obratovanja lokalov ne ukrepa in zaradi 

prekomernega hrupa odloži podaljšanje do izpolnitve zakonskih pogojev, ki zagotavljajo 

okolici hrupno nemoteče obratovanja?  

3. V katerih primerih ste na območju MOL ob izdaji dovoljenj za obratovanje v podaljšanem 

obratovalnem času odredili dodatne preiskave glede prekomernega hrupa in glede tega 

sprejeli ustrezne ukrepe za katere lahko z gotovostjo trdite, da so se uveljavili in odpravili 

neželjene učinke prekomernega hrupa?  

4. Prosim, da nam, v primeru enkratnih prireditev v Knafljevem prehodu, posredujete 

poročilo o emisiji hrupa, ki ga lokali morajo predložiti k vlogi za pridobitev dovoljenja za 

začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom vsaj 30 dni pred začetkom prireditve.  
5. Prosim, da nam posredujete poročilo o emisiji hrupa lokalov v Knafljevem prehodu, ki ga 

zahteva pristojni organ pri izdaji dovoljenja, ki ga izda v primeru, da je iz poročila o emisiji 

hrupa razvidno, da celotna raven zvočnega tlaka zaradi uporabe zvočne naprave na fasadi 

nobene od stavb z varovanimi prostori ne bo presegala kritičnih obremenitev. 

 

 

 

 



 

 

Obrazložitev: 

 

Spoštovani gospod župan, ta vprašanja se postavljajo po nizu številnih že postavljenih na to temo in 

apelirajo na odgovornost v izvajanju zakonitih pooblastil, ki so v pristojnosti MOL, da jih učinkovito 

uporabi za odpravo prekomernega hrupa v poznih večernih in zgodnjih jutranjih urah.  

Zvočno okolje postaja vse bolj pomembno za sodobnega človeka, kar potrjujejo tudi različne študije, 

ki obremenjenost s hrupom povezujejo s celo vrsto škodljivih posledic na zdravje in dobro počutje 

posameznika. Hrup pa ne vpliva le na počutje in zdravje ljudi, ampak ima tudi negativni učinek na 

zbranost pri delu. Zaradi čezmernega hrupa v bivalnem okolju pa lahko govorimo o degradaciji 

bivalnega okolja. Nizka obremenjenost s hrupom danes postaja vse bolj pomembna kvaliteta 

bivalnega okolja 

Mi stanovalci Ljubljane se z brezpravnim stanjem, ki ga sproža prekomerni hrup ne moremo 

sprijazniti in želimo predvsem v dialogu z vsemi dejavniki odpraviti pojav prekomernega hrupa. Če 

je ta odgovornost za vas in vam podrejeno pristojno službo MOL, kljub sprejetim zakonskim 

podlagam, neizvršljiva, vas prosimo, da nam to pojasnite. 

 

Za vaš odgovor, v katerem nam boste predstavili, kako boste takoj za vselej odpravili prekomerni 

hrup iz omenjenih lokalov v poznih večernih in zgodnjih jutranjih urah ali pa pojasnilo, kdo če ne 

MOL na območju MOL to lahko oziroma mora storiti, se vam zahvaljujemo. 

 

 

 

 

                                                                      Mirko Brnič Jager 

                                                                      vodja 

 


