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Zadeva: Vprasanja, predlogi in pobude clanov mestnega sveta 
Zveza: 7. seja Mestnega sveta Mestne obcine Kranj z dne 19.6.2019 

Spostovani! 

Iz zapisnika 7. seje Mestnega sveta Mestne obCine Kranj med drugim izhaja tudi vprasanje 
obCinske svetnice gao Sase Kristan (pod tocko 1), ki se nanasa motenje javnega reda in miru v 
kavarni Mismas v Britofu in sicer: 

Izpostavila je problematiko Kavarne Mismas v Britofu. Zaradi neprestanega motenja 

reda in miru, ki ga s povzrocanjem hrupa iz dneva v dan v vecernih, nocnih in zgodnjih 

jutranjih urah povzroca lokal Mismas, kavarna Britof, normal no prebivanje v tem 

okolju ni vec mogoce. Stanje se je bistveno poslabsalo od prevzema lokala s strani 

novih sedanjih lastnikov najemnikov. Razmere postajajo nevzdrzne, posebej ob koncu 

tedna, ko se z in ob igranju zive glasbe in predvajanjem glasbe iz medijev na terasi pred 

lokalom povzroca neznosen hrup, ropot, vpitje, norenje do 4.00 ure zjutraj. Prepricani 

so, da so upraviceni, da imajo pravico do bivanja v normalnih razmerah, zato 

predlagajo, da se cas obratovanja lokala Kavarna Mismas spremeni skladno z 

naslednjim predlogom: od 6.00 zjutraj do 22.00 vsak delovni dan, od 6.00 do 23.00 

petek in sobota, nedelja zaprto oziroma od 6.00 do 22.00. Nadalje predlagamo, da se 

prepove igranje in predvajanje kakrsnekoli glasbe na terasi tega lokala in naj se zahteva 

vseh zvocnikov na terasi tega lokala. Igranje in predvajanje glasbe naj se dovoli Ie v 

primeru, da so okna in vrata lokala zaprta, da se ne omogoca sirjenje hrupa v bivalno 

okolico. Pricakujejo, da bo predlog za spremembo obratovanja lokala Mismas 

prednostno in da bode spremembe izvedene v najkrajsem moznem casu. Prosila je za 

odgovor, ali se je na tem ze kaj naredilo oziroma kdaj se bo in, ce bo kaksen inspektor 

obiskallokal. 

Medobcinski inspektorat Kranj odgovarja, da je nadzor nad izvajanjem Uredbe 0 hrupu v 
naravnem in zivljenjskem okolju v pristojnosti Inspektorata RS za okolje in prostor (v dnevnem 
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casu), v kolikor pa bi prihajalo do povzrocanja hrupa med 22.00 uro in 6.00 uro in stem do 
motenja miru in pocitka Ijudi, pa je za nadzor nad tovrstnimi krsitvami pristojna Policija. Krsitev 
je opredeljena v 8. clenu Zakona 0 varstvu javnega reda in miru. Medobcinski inspektorat Kranj 
predlaga tudi, da se v resevanje problematike vkljuci pristojni organ Mestne obcine Kranj 
(UGGJS), ki lahko vpliva na pogoje poslovanja predmetnega lokala (obratovalni cas ipd) ter se 
poveze tudi s pristojnim organom Upravne enote Kranj, ki doloca pogoje za poslovanje lokala, 
predvsem v smislu izvajanja raznih prireditev. Medobcinski inspektorat Kranj se lahko na kraju 
obcasno zadrzuje Ie preventivno in s svojo prisotnostjo morebiti vpliva na zmanjsanje moznosti 
za nastanek krsitve. 
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