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k 2. točki

Zadeva: Pisno svetniško pobudo o nezavarovanem nevarnem cestnem odseku Gameljske
ceste in zanemarjene cestne ter obcestne infrastrukture taiste ceste.
Spoštovani,
v skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, podajam svetniško pobudo županu in pristojnim
službam.
Pred nekaj tedni so delavci podrli precej drevja ob Gameljski cesti na relaciji od križišča z
Dunajsko cesto do Spodnjih Gameljn. Načeloma ni s tem nič narobe, saj je v zimskem času
zaradi snega in žleda drevje večkrat padalo na cestišče in je bila cesta občasno tudi zaprta. Kar
pa ni dobro je to, da so ob spravilu podrtih hlodov poškodovali/izruvali precej obcestnih
signalnih znakov, veje pa sploh niso pospravili, pač pa pometali v jarke za odtok meteorne vode
in deloma zasuli celo jaške kamor naj bi meteorna voda odtekala. Pod vejami je na določenem
nekaj sto metrov dolgem odseku »skrit« kabel (domnevam za telefonijo), ki so ga sneli z lesenih
stebrov in »speljali« kar po jarku za odtok meteorne vode.
Kar je še bolj zaskrbljujoče pa je, da se je zdaj po odstranitvi dreves izkazalo, da – na relaciji
kakih 200 metrov od table Spodnje Gameljne proti prvim hišam naselja Gameljne - ob
morebitnem zdrsu s cestišča vozilo ne bo več zaustavilo nobeno drevo, ampak se bo ob
morebitni nesreči prevračalo po strmini proti Savi. Cestišče na tem mestu je namreč ozko in
nima varovalne ograje, ki bi bila nujno potrebna, saj je tik ob cestišču strma brežina. Če pustimo
ob strani dejstvo, da je Gameljska cesta katastrofalno zanemarjena, nevarna in MOL nikakor
ne najde sredstev za njeno obnovo, velja vendarle izpostaviti, da namestitev varovalne ograje
predstavlja zanemarljiv strošek v primerjavi s posledicami, ki jih lahko prinese zdrs vozila s
cestišča, zlasti na omenjeni relaciji!
Tam kjer varovalna ograja – od napisa Ljubljana dalje – vendarle obstaja, pa je mestoma zelo
poškodovana!
Župana sprašujem, ali namerava MOL:
 poskrbeti za spravilo vej in očiščenje obcestnih jarkov in jaškov za odtok meteorne
vode,
 Gameljsko cesto zavarovati z varovalno ograjo na nevarnih odsekih, ki so zdaj
nezavarovani,



varovalno ograjo popraviti oz. zamenjati na mestih kjer sicer obstaja je pa precej
poškodovana?

V prilogi pošiljam posnetke stanja.
S prijaznimi pozdravi,

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik

Priloga:
- fotografije stanja.
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