
ZAPISNIK S SKLEPI SESTANKA  
KRAJANOV ČRNE VASI IN LIP S PREDSTAVNIKI MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

Datum: 3. julij 2008 
Kraj sestanka: Bar krtek, Črna vas 

 
Iniciativni odbor:     Janez Horvat, Andreja Japelj, Bojan Kapelj, Karmen Končan, Jernej Strle, Goran 
      Štemberger  
       Sestanku so se pridružili še Tomaž Grmovšek ter Miha Pupis in Urša Pupis 
Prisotni predstavniki MOL: Zoran Janković, župan, Jani Möderndorfer, podžupan, Ljuba Ciuha, načelnica za 
      komunalo, Miran Gajšek, načelnik za  urbanizem, Darja Lesjak, načelnica za   
      investicije, Nataša Turšič, načelnica za  zemljišča. Darja Krstič, direktorica JP  
      LPP, Krištof Mlakar, direktor JP VO-KA 
 
1. Predstavitev stališč krajanov in MOL-a 

1.1 Podaljšanje proge mestnega potniškega prometa skozi Črno vas z ureditvijo prostora za 
      parkiranje ob novi končni postaji mestnega potniškega prometa (točka 1 in 3 iz peticije): 

                    
 SKLEP: Proga mestnega potniškega prometa se podaljša skozi Črno vas v razdalji do 5 km od  
  križišča z Ižansko cesto - krajani poiščejo prostor za obračališče v radiju 12 m za končno  
  postajo oz. obračališče. Glede na predlog krajanov Podpeči se lahko proga podaljša do  
  obračališča na Jezeru -  v soglasju z občino Brezovica za kritje sorazmernega dela  
  stroškov morebitne izgube. Jezero ima obračališče že urejeno. 
  V obeh primerih pripravijo krajani predlog postajališč v razdalji cca 600 do 700 m, po  
  predhodni pridobitvi soglasij lastnikov zeljišč za postajališča avtobusa.    
  V primeru izpolnjenih zahtev prične proga z obratovanjem 1. septembra 2008. 
   
  Kontaktna oseba s strani LPP je Darja Krstič, s strani krajanov Karmen Končan. 
 

1.2. Izgradnja pločnika in kolesarske steze ob cesti Črna vas, ureditev komunalne 
infrasktrukture (točka 2 in 4 iz peticije) 

  
 V letu 210 oz. 2011 je predviden začetek izgradnje kanalizacije na področju Črne vasi in Lip s 
 priklopom na čistilno napravo na Rakovi jelši. Zaradi težav s pridobivanjem služnosti se lahko 
 zadeva zavleče. Krajani bodo investitorju pomagali priskrbeti dovoljenja lastnikov za ureditev 
 kanalizacije in posledično kolesarske steze in pločnika. Na VO-KA preverijo ali je možno 
 kanalizacijo položiti v obcestni jarek na levi strani (na desni je vodovod) ali poleg jarka.  
  
 Kontaktna oseba s strani JP VO-KA je Krištof Mlakar, s strani krajanov Karmen Končan;  z Agencijo 
 RS za okolje navežeta stike: Bojan Kapelj in Goran Štemberger. 
  
 SKLEP: Krajani morajo sami poskrbeti za pridobitev soglasij lastnikov parcel za postavitev pločnika 
   in kolesarske steze. Na podlagi pridobljenih dovoljen prične JP VO-KA z izvedbo projeta  
   kanalizacije in MOL z izvedbo projekta pločnik in kolesarska steza. 
 
 
 



 
1.3. Ureditev otroškega in športnega igrišča (točka 5 iz peticije) 

  
 SKLEP: Po ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljanske barje se bo glede tega vprašanja potrebno  

                 obrniti na direktorja Krajinskega parka. MOL v tem trenutku za to nima predvidenih     
                           sredstev. 
 
2. Dodatne pobude krajanov 
 

2.1. Razširitev prostorskega plana 
 
SKLEP: MOL pripravlja predlog o poravnavi gradbene linije na obeh straneh ceste Črna vas-Lipe. 
 
2.2. Poselitev ulice Ob Farjevcu in Brglezovega štradona 

           
          SKLEP: Asfaltiranje in javna razsvetljava bosta na vrsti po končanem projektu ureditve kakalizacije,                
            ki bo potekal hkrati na celotnem področju Črne vasi in Lip. 
 

2.3. Zadružni dom, stara šola, krožišče 
 
SKLEP: Zadružni bo v kratkem podrt, zgradil se bo nov objekt v katerem bodo med drugim prostori  
            za vsa društva, ki imajo v njem sedež že sedaj, prav tako bo v njem zgrajena večnamenska   
              dvorana - dokumentacija je že urejena.  
            Lastništvo stare šole še ni urejeno, zato še ni bilo sprejete odločitve o statusu šole. Glede na  
            to, da bo kmalu ustanovljen Krajinski park Ljubljansko barje, se bodo občine med seboj     
            dogovorile kje bo sedež le-tega (skupaj z muzejem), prelog krajanov je, da je to v stari  
            šoli na Ižanski cesti. 
            Krožišča se v tem trenutku ne da urediti, ker lastnik zemljišča ne podpiše soglasja za   
            izgradnjo, zato se predvideva ureditev križišča z levim zavijanjem. 

 
 
 

V Ljubljani, 7. julija 2008 
 
 
  
       
Karmen Končan       Jani Möderndorfer 
koordinatorka iniciativnega odbora    podžupan Mestne občine Ljubljana 


