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Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

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

svetniško pobudo in vprašanje v zvezi s hrupom, ki ga povzroča promet v Ljubljani. 

 

Hrup, ki ga povzroča promet v Ljubljani predstavlja obremenitev mnogim prebivalcem, še posebno 

tistim, ki živijo v naseljih tik ob mestnih vpadnicah in avtocestnemu obroču ter predstavlja 

zmanjšanje kakovosti življenja in poslabšuje počutje prebivalcev prestolnice. 

 

Jakost hrupa se najbolj poveča v času prometnih konic, še posebej moteč je v jutranjem času in ob 

neugodnih gibanjih vetra. Nihanje jakosti hrupa se v mestu pojavlja ob speljevanjih in zaviranju 

težkih vozil medtem, ko je hrup z obvoznice po jakosti enakomeren in odvisen od hitrosti vozil. 

 

Vendar pa se na območju obvoznice Dolgega mosta na Viču poleg enakomerne jakosti hrupa prometa 

pojavljajo tudi konične obremenitve hrupa v obliki pokov, ki spominjajo na zvok detonacij. Ti so 

zaradi trenutnih jakosti zelo moreči in se razširjajo globoko od same obvoznice v spalna naselja. 

 

Ob raziskavi o vzroku vira hrupa je bilo ugotovljeno, da ga povzročajo predvsem težki kamioni, ki 

prevozijo kovinske dilatacije na mostovih in nadvozih verjetno zaradi nepravilnega dimenzioniranja 

oziroma obrabe. 

 

Prebivalci stanovanjske soseske Zeleni gaj, Vrhovcev in Viča zato naprošajo župana Mestne občine 

Ljubljana gospoda Zorana Jankovića, da posreduje pobudo in vprašanje pri Družbi za avtoceste 

DARS, da se ugotovi vzroke za nastanek prekomernega hrupa pri prehajanju težkih vozil preko 

nadvozov in da se ga s potrebnimi ukrepi omeji oziroma popolnoma odstrani. 

 

Ljubljana je zasluženo dobila naziv evropske zelene prestolnice, kar je po eni strani velika pohvala, in 

po drugi strani zaveza, da so vsi prihodnji projekti mesta Ljubljane zeleni in trajnostni. 

 

V primeru morebitnih zadržkov se priporočamo za pisni odgovor in pojasnilo.  

 

Lep pozdrav, 

                                              

                                               Simona Pirnat Skeledžija 

                                               Mestna svetnica  

 


