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Zadeva: vprašanja in pobude                                                                                                                                     

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MOL,  zastavljam županu ter pristojnim službam sledeče 

svetniško vprašanje: 

 

"Na področju Rakovnika-Galjevice  organizator Ljubljanskega maratona zapre ulico Ob dolenjski 

železnici in s tem zapre tudi vse ulice, ki so prometno priključene nanjo, to so Melikova, Ulica 

borcev za severno mejo, Voduškova in Ulica Tomšičeve brigade. 
 

Občani z vseh navedenih blokiranih ulic se pritožujejo, da se v času dolge trase maratona ne morejo 

ne odpeljati ne pripeljati na svoje domove. 

 

Vse  štiri  zgoraj navedene ulice na vstopu v posamezno ulico so označene kot slepe ulice. Če se tem 

ulicam zapre  vstop z ulice Ob dolenjski železnici, potem so prometno popolnoma blokirane. 

 

Zgoraj navedene ulice imajo vmesne povezave (t.i. požarne poti), ki pa so stalno zaparkirane, ob tem 

 da po teh povezavah oz. t.i. požarnih poteh promet NI DOVOLJEN ( izvedbeni in strateški cestno 

prometni OPN MOL). 

 

To pomeni, da usmerjanje prometa na omenjene povezave oz. požarne poti ni dovoljeno, a kljub temu 

redarji in gasilci občane voznike kar usmerjajo na te poti, kar je nedopustno in nelegalno. 

 

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev, okoliščin in problemov, predlagam, da MOL nemudoma uredi 

promet na področju zgoraj navedenih ulic. Konkretni predlogi so sledeči: 

 

ALI spremeniti traso maratona v tem delu 

ALI pa: 

- na koncu Ulice borcev za severno mejo odstraniti cestne železne količke, ki blokirajo 

ulico s tiste strani ob potoku Galjevcu, in tako omogočiti povezavo mimo Voduškove 

ulice na ulico Galjevica 

- ustrezno predhodno pisno obvestiti vse občane navedenih 4 ulic glede popolne zapore in 

se jim za to blokado in strpnost opravičiti 

- omogočiti prečkanje trase in ustrezno označiti ter zavarovati predele za prečkanje. 

 

Vedeti je potrebno, da imajo nekateri občani starejše, bolne in pomoči potrebne starše oz. sorodnike, 

ki potrebujejo pomoč tudi v nedeljskem času. In prav zaradi nedeljske dolge trase maratona jim 

pomagati v tem času ne morejo.  

 

Na osnovi zgoraj navedenih predlogov in utemeljitev, prosim da MOL prične s čimprejšnjo 

obravnavo problema in pristopi k ureditvi oz. rešitvi. 
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