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Zadeva: vprašanja in pobude

Spoštovani župan!
V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, podajam županu in pristojnim službam naslednja
vprašanja ter prosim za pisno pojasnilo s konkretnimi odgovori.
Županu predlagam, da ukrepa - kmalu obišče Srednje Gameljne in si ogleda kvaliteto cestišča
ter varnost prometne infrastrukture in to zlasti na odseku od avtobusne postaje pri nekdanji
tovarni Rašica v dolžini nekaj sto metrov proti vzhodu, npr. gasilskemu domu ali Simon baru.
Cesta je v dolžini kakih 200 metrov ob desnem robu povsem uničena, kar jo je ostalo je
povešena oz. ena sama udorna jama. Ta prometni standard, ki bi sodil bolj v kako naselje na
vzhodu Ukrajine »nadgrajuje« okoliščina, da na celotnem odseku med Zgornjimi in Srednjimi
Gameljnami ni pločnika za pešce, čeprav prostor zanj obstaja. Da se bo ta pločnik zgradil je –
kot pravi predsednik četrtne skupnosti Šmarna gora – župan pred kakim letom in pol obljubil
na koordinaciji vodij četrtnih skupnosti. Pa se ni zgodilo nič, niti ni slišati nič o tem, da se bi
gradnja pločnika pripravljala. Pešci so na tem odseku prepuščeni izbiri – ali hoditi po polju tj.
broditi po blatu in lužah, ali pa se izpostavljati možnosti, da jih povozijo in hoditi po cesti, ki je
zelo ozka in kot rečeno zelo poškodovana. V Ljubljani smo priča obsežnim adaptacijam
vpadnic, ki stanejo ogromne vsote denarja. Prav pa bi bilo, ko bi župan držal obljube in skrbel
za vsaj minimalno varnost v cestnem prometu tudi izven mestnega središča in vpadnic – v
navedem primeru na območju Gameljn, ki so (vsaj formalno, dejansko po investicijah tega ni
posebej videti) del Mestne občine Ljubljana.
Ne bom se podrobneje posvečal opisovanju sramotnih razmer na cesti od križišča pri Črnuškem
mostu (med Gameljsko in Dunajsko cesto) do Spodnjih Gameljn, saj mi je jasno, da bom v

odgovor dobil navedbo, da bo prometni problem celovito rešen z gameljsko južno obvoznico.
Pa vendar naj opozorim, da je cesta po kateri vozi tudi mestni avtobus (poredko, pa vendarle)
do skrajnosti zanemarjena. Na njej je več nevarnih odsekov, kjer je breg odnesel cestišče, ki je
zato neutrjeno in polzi, da ne govorimo o mestoma nezavarovanem prepadnem robu, kjer ni
nobene varovalne ograje. Le vprašanje časa je kdaj bo na tem odseku prišlo do nesreče s hujšimi
posledicami.
Župana tudi že četrtič (v tem mandatu prvič) sprašujem, kdaj namerava ob Črnuškem mostu
urediti križišče med Gameljsko in Dunajsko cesto. Na to ga krajani že leta opozarjamo in
nedavno je to izpostavila tudi mestna svetnica Katja Damij. Na tem križišču že dolgo vrsto let
utripajo semaforji, ki so sami sebi namen. Težava pa je, ker je križišče – tudi zaradi teh
neuporabnih semaforjev – slabo pretočno. Iz smeri Gameljn je sedaj nemogoče razvrščanje na
levo proti Črnučam in na desno čez Črnuški most proti centru. Posledično nastajajo kolone
čakajočih vozil, ki se vijejo po klancu mimo kitajske restavracije. Križišče je tudi nevarno, saj
je vključevanje voznikov na Dunajsko cesto (zlasti na levo proti Črnučam) zaradi dolgotrajnosti
čakanja in izgube živcev ob nemogočih pogojev večkrat izpeljano z rizičnimi manevri oz.
izsiljevanjem prednosti. V imenu prebivalcev, ki živimo na vzhodnem območju Četrtne
skupnosti Šmarna gora zato lepo prosim, da se neuporabni semaforji po mnogokratnih prošnjah
vendarle odstranijo, cestišče pa na ta račun razširi vsaj v toliko, da bosta ustvarjena dva pasova,
za zavijanje desno in levo. Če celovita preureditev tega križišča ni mogoča, v kar osebno ne
verjamem (na drugi strani mostu je urejeno krožno križišče), naj se torej vsaj odstrani zgrešena
investicija v obliki semaforjev, ki le utripajo in ne usmerjajo promet, »požirajo« pa prostor za
razširitev cestišča in namestitev dveh pasov.

V naprej se vam zahvaljujem za odgovore in vas lepo pozdravljam,

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik

