Številka: 90000-17/2020-3
Datum: 17. 12. 2020

k 2. točki
19. seje

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet
Mestni trg 1
1000 LJUBLJANA

Zadeva: Svetniška pobuda – ureditev varnega prehoda za pešce v bližini osnovne šole Vide
Pregarc v Mostah
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL posredujem svetniško pobudo.
Na podlagi pobude občana in ogleda stanja na terenu, občinskemu oddelku za promet podajam
svetniško pobudo za ureditev varnega prehoda za pešce v križišču med Pokopališko in Rojčevo ulico.
Prehod naj bo povišan, označen z rumenimi črtami in osvetljen z LED lučmi.
Razlogov za takšno ureditev je več:
1.) Cesta se spušča proti Zaloški cesti, kjer je semaforizirano križišče.
Vozila imajo zato velikokrat previsoko hitrost, ker "lovijo" zelo luč. Cesta je v konicah tudi
nadpovprečno prometno obremenjena.
2.) Preglednost v križišču je izredno slaba (slike), ker so stavbe zgrajene preblizu ceste. Vidljivost je
omejena tudi zaradi dejstva, da v križišču cesta zavije, zmanjšujejo jo smetnjaki (pešce se iz avta
težko opazi) in na pločniku parkirana vozila.
3.) Zadeva pa je najbolj problematična, ker preko omenjenega prehoda poteka šolska pot (kot je
razvidno iz zemljevida - šolske poti so označene zeleno, z rumeno sta označeni šola in vrtec, kamor
šolarji vsakodnevno hodijo preko dotičnega prehoda). Vrtec, obkrožen z modro, ima svoj okoliš na
drugi strani železnice, celo območje pa spada pod isti šolski okoliš.
Prehod na Partizanski je sicer dvignjen, a je od kritičnega prehoda oddaljen cca 500 m in zato ne
more predstavljati varne alternative v okviru šolske poti (obkrožen z zeleno).Ta prehod je dvignjen,
čeprav so na tistem delu hitrosti vozil nižje.
V Listi kolesarjev in pešcev torej vsled navedenih dejstev predlagamo preureditev obstoječega
prehoda v nadvišan prehod, nekako tako in z enakimi argumenti, kot smo predlagali preureditev
nevarnega prehoda na Gerbičevi ulici pri osnovni šoli Kolezija. Ta je bil zgledno preurejen, za kar se
oddelku za promet zahvaljujemo.
Hvala.
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