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k 2. točki

Zadeva: Ponovno opozarjanje na nevarno stanje Gameljske ceste
Spoštovani,

v skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, podajam svetniško vprašanje županu in pristojnim
službam.
Župana Zorana Jankovića ponovno opozarjam, na zelo nevarno stanje v katerem se - kljub
opozorilom s strani občanov, četrtne skupnosti Šmarna gora in svetniških vprašanj - še vedno
nahaja Gameljska cesta!
Pred dvema mesecema sem županu že poslal pobudo (opremljeno s fotografijami stanja) in
prosil da ukrepa, saj se je po sečnji in spravilu obcestnega drevja izpostavilo:
-

Varovalna ograja je, tam kjer sploh obstaja, poškodovana.

-

Varovalne ograje ni na mestih, kjer se je na strmi brežini posekalo drevje in se vozilo
ob nesreči/zdrsu s cestišča ne bo ustavilo, ampak bo zgrmelo proti obrežju Save.

-

Cestna signalizacija (obcestni količki) so v precejšnjem številu zaradi posledic
drvarjenja uničeni ali izruvani.

-

Električni kabli so sneti z drogov in položeni ob cesto.

-

Odtočni jaški in jarki za odtok meteorne vode so zasuti z vejami, ki so jih ob podiranju
drevja delavci tja zmetali.

Od moje svetniške pobude do danes se je poškodovano ograjo v večjem obsegu popravilo,
vendar ne povsod – ne dveh mestih je še vedno zverižena oz. tako poškodovana (izbita iz
nosilcev), da ne opravlja svoje funkcije.
Vse ostalo je nespremenjeno! Varovalne ograje ob prepadni brežini kjer se je posekalo drevje
še vedno ni, odtočni jaški in jarki so zasuti kot so bili, električni kabel v dolžini več sto metrov

je tam kot je bil (snet z drogov) in mestoma prekrit z listjem, obcestni signalni količki so ali
izginili, ali pa so izruvani oz. razsuti v koščke.
Prihaja zima in z njo sneg, poledica, slaba vidljivost, vse tisto kar bo še povečalo možnost
nesreče na Gameljski cesti. O tem, da je cesta na dveh mestih tako poškodovana, oz. jo je
plazenje odneslo, da je nastal pravi zob (nenadno znižanje nivoja cestišča) je po mojih
informacijah pristojna služba MOL že leta seznanjena, zgodi pa se nič.
Župana sprašujem koliko mesecev potrebuje njegova administracija, da uredi osnovne pogoje,
da bo cestna infrastruktura za katero je odgovorna njegova občina, vsaj približno varna za
promet?

Lep pozdrav,

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik
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