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Zadeva: vprašanja in pobude
Spoštovani gospod župan!
V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, zastavljam vam in pristojnim službam naslednje
svetniško vprašanje.
Tragična nesreča, ko je vlak povozil mladega kolesarja na nevarnem železniškem prehodu v bližini
Športnega parka Ljubljana - ŽAK je v tem predelu Šiške že druga v zadnjih štirih mesecih. Do nesreče
je prišlo na nivojskem prehodu, ki prečka zelo prometno železniško progo, ki Ljubljano povezuje z
Gorenjsko. Omenjeni železniški prehod ni zavarovan z zapornicami ampak pešce in kolesarje opozarja
s svetlobnim in zvočnim signalom na obeh straneh. Ta prehod, ki je v bližini športnega parka, je eden
najnevarnejših v našem mestu, kar žal potrjuje več hudih nesreč v zadnjih letih.

Ravno zaradi te ugotovitve je ta prehod v letu 2017 obravnavala komisija za nivojske prehode
Slovenskih železnic in sklenila, da se ukine. Na istem mestu pa naj bi se zgradil prehod za pešce in
kolesarje. Nadalje je leta 2018 Ministrstvo za infrastrukturo izdalo soglasje, avgusta 2019 pa je bila
Mestna občina Ljubljana pozvana, da pripravi investicijsko in projektno dokumentacijo, ki naj bi
definirala dela na javni železniški infrastrukturi in dela na zemljiščih, ki so last občine. Ti podatki so
povzeti iz medijev.
Župana Jankovića sprašujem:
Ali je investicijska in projektna dokumentacija že pripravljena in kdaj bodo lahko pešci in kolesarji na
tem smrtno nevarnem prehodu progo prečkali varno?

Ali je res, da se bo ta prehod urejal šele ob izgradnji Atletskega centra Ljubljana, ki bo nadomestil
sedanji stadion ŽAK?
Župana prosim tudi za pojasnilo zakaj se po nesrečah s smrtnim izidom ureditev tega nivojskega
prehoda še ni pričela oz. se po nedavni tragični nesreči ne prične takoj?
V pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljam.

dr. Dragan Matić, mestni svetnik

