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Zadeva: Pisna svetniška pobuda za ureditev prometa v križišču med Gameljsko in Dunajsko cesto 

pri Črnuškem mostu – povečanje pretočnosti 

 

 

Spoštovani,  

 

v skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, podajam svetniško pobudo županu in pristojnim 

službam. 

 

Sedanje stanje zgoraj omenjenega križišča je že leta neurejeno, semaforji, ki tam stojijo, so že od svoje 

postavitve izključeni. Voznike, ki se vključujejo v promet iz smeri Gameljn razmere silijo v prometne 

prekrške in ogrožanja sebe ter drugih udeležencev v prometu, saj je promet na Dunajski cesti ob konicah 

zelo gost. Vozniki, ki iz Gameljske ceste želijo na Dunajsko so to prisiljeni početi na način, da izsiljujejo 

prednost, ali pa da zelo čakajo na milost uvidevnega voznika na Dunajski cesti, ki jim bo ustavil in 

prepustil prednost. Zlasti je problematično zavijanje v levo, ki je posebna avantura, saj zahteva poleg 

zavestnega kršenja predpisov tudi voznikove dobre reflekse in nenehno vrtenje glave – poleg vozil z 

leve in desne so tu še kolesarji in pešci, ki zlasti zjutraj hlastno hitijo na poti v službo. Ker vozniki, ki z 

Gameljske ceste zavijajo v levo proti Črnučam to lahko izvedejo le na opisan način (tj. z veliko muko 

in šele po daljšem časovnem obdobju) pri tem blokirajo vse voznike, ki stojijo za njimi in bi želeli zaviti 

v desno proti centru. Cestišče je namreč preozko za razporejanje v dve kolini. Tako kljub razmeroma 

šibkemu prometu iz smeri Gameljn ob prometnih konicah nastaja kolona oz. zastoj. 

 

Ker se v zadnjih letih - kljub nekajkratnim svetniškim pobudam, da naj MOL odstrani neuporabne 

semaforje in razširi cestišče Gameljske ceste vsaj pred križiščem v dolžini kakih 30 m - ni zgodilo nič, 

predlagam naslednjo rešitev, ki ne zahteva velikih posegov. Na omenjenem križišču naj se postavi znak 

za obvezno zavijanje v desno. Vsi, ki bi želeli zaviti levo proti Črnučam, se bi tako odpeljali čez Črnuški 

most in v rondoju tik za njim zavili nazaj proti Črnučam. Ta manever bi jih časovno stal veliko manj, 
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kot zdaj porabijo za nevarno zavijanje v levo, pretočnost prometa iz smeri Gameljn bi bila veliko boljša, 

prometna varnost pa na neprimerno višji ravni. Ob primernih pojasnjevalnih tablah: da je prometna 

signalizacija spremenjena in da promet proti Črnučam poteka čez rondo z Obvozno cesto pri avtošoli 

Ježica, bi našli vsaj začasno rešitev za prometno zagato v križišču med Gameljsko in Dunajsko cesto. 

 

V upanju, da boste mojo pobudo resno obravnavali, vas prijazno pozdravljam, 

 

 

 

 

 

 
     

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik  

 

 

 

 

 

 


