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Zadeva: Dovoz otrok do Inštituta Montessori in rekonstrukcija nove ceste
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na
župana MOL pisno svetniško pobudo in prosimo za pisna pojasnila.
V začetku leta 2018 je bil v Podutiku v Četrtni skupnosti Dravlje na Ulici Ferda Kozaka 49 odprt nov
inštitut Montessori, v katerem so prostore za pouk in igro dobili učenci zasebne osnovne šole in
otroci vrtca, ki delujeta v okviru inštituta.
Center Montessori je sodobno urejen, umeščen v zeleno okolico, dovoz do njega pa ni urejen. Vrtec
in osnovno šolo obiskuje 245 otrok, za katere dnevno skrbi preko 50 zaposlenih. Starši in zaposleni
se dnevno prevažajo po zaprašeni makadamski poti, ki se imenuje Ulica Ferda Kozaka, in sicer od
Dolniške ceste do Klemenčičeve ulice.
V Svetniškem klubu Levica nas zanima, kdaj je v planu izgradnja nove ceste, ki bo omogočala
dostojen dovoz in odvoz otrok v šolo in vrtec ter dostop do domov okoliških prebivalcev. Mestna
občina Ljubljana je z občinskim prostorskim načrtom omogočila izgradnjo novega centra, ni pa
poskrbela za ureditev trase nove ceste in urejenega dostopa. Dovoz je »urejen« po poljski
makadamski poti in dnevno prevažanje novih uporabnikov je močno obremenilo življenje okoliških
prebivalcev.
Prosimo vas tudi za odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj se predvideva rekonstrukcija nove ceste?
Zakaj ni soglasja na projekt za izvedbo rekonstrukcije ceste? Kako je začrtana trasa ceste v
izvedbenem delu OPN?
Kje in kdaj bo urejena peš povezava, ki naj bi se navezovala naprej proti Dolnicam in Šentviškemu
hribu? Kje in kdaj bo ob zahodni strani urejena pešpot kot del povezave med Podutikom in
Dolnicami, kot je predvideno v OPN MOL ID?

Tovariški pozdrav,
Milan Jakopovič,
vodja Svetniškega kluba Levica

