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Mestna občina Ljubljana      k 2. tč., 6. 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 oz. vprašanje glede stanja železniškega nadhoda v Črnučah. Gre za pisno vprašanje 

oz. pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor.  

  

Na pobudo občanov in občank Črnuč ter sveta zavoda OŠ N.H. Maksa Pečarja Črnuška 9 1231 

Črnuče  naslavljam na Mestno upravo MOL vprašanje glede reševanja vprašanja dotrajanega mostu 

oz. železniškega nadhoda v Črnučah.  

Ker je most po približno 30 letih dotrajan ter je rja načela kovinsko konstrukcijo na več mestih, 

odkruški betonskih plošč pa že padajo na tla, je slednji že zrel obnove oz. popravila. Zato sprašujem 

Mestno upravo MOL ter pristojni Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet ter Mestni 

inšpektorat,  kdaj se bo zganila in ukrepala.  

Zadnji odgovor s strani MOL, ki je bil samo informativnega značaja, je svet šole prejel konec marca 

in od takrat se ne dogaja nič. Poudarjam, da gre za nevarno šolsko pot, ki jo dnevno uporablja veliko 

otrok. 

Glede na dejstvo, da bo kmalu pred nami novo šolsko leto s prvošolci pričakujem, da se pristopi k 

reševanju trenutnega položaja in nemudoma ukrepa pri sanaciji nadhoda. 

Zanima me, kakšni so načrti za naprej oz. ali bo MOL uredila kakšno drugo varno šolsko pot? Prosim 

za pojasnilo, kakšna bo varna kratkoročna rešitev in kako se boste lotili srednjeročne rešitve za 

ureditev železniškega nadhoda? 

  

Prosim za odgovor tudi pristojni Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je pristojen za 

določitev varnih in nevarnih šolskih poti v MOL. Kakšno je mnenje pristojnega Oddelka za 

predšolsko vzgojo in izobraževanje glede reševanja omenjene problematike varne šolske poti čez 

železnico v Črnučah? 

  

Člani sveta Zavoda OŠ N.H. Maksa Pečarja Črnuška upravičeno sprašujejo, kakšne preventivne 

ukrepe bo storila občina, da se takšne in podobne zadeve v prihodnje ne bi dogajale. 

 

Prosim za posredovanje informacij tudi na ČS Črnuče in tamkajšnjim osnovnim šolam ter vrtcem. 

 

Lep pozdrav.  

 

 Matej Javornik 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 


