
ZAPISNIK SESTANKA 
INICIATIVNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE ZAHTEV IZ PETICIJE 

Datum: 9. julij 2008 
Kraj sestanka: Bar krtek, Črna vas 

 
Prisotni: Simona Berlič, Janez Horvat, Andreja Japelj, Bojan Kapelj, Karmen Končan, Tina Rutar, Goran 
Štemberger, Nataša Žitko Štemberger, Meta Tič Vesel; 
Metod Ropret, župan Občine Brezovica, Janez Šušteršič, predsednik KS Podpeč-Preserje, Peter Horvat, 
vodja službe Mestni potniški promet.  

 
1.   Podaljšanje proge mestnega potniškega prometa skozi Črno vas do Jezera 

             Pri obravnavi te točke so se nam pridružili g. Ropret, župan Občine Brezovica, g. Šušteršič, 
 predsednik KS Podpeč in g. Horvat, vodja službe MPP. 
 G. Horvat je predstavil izračun stroškov: v primeru, da bo avtobus na zečetku vozil na 30 minut, 
 kasneje ob konicah na 15 minut od 5.30 do 22.30 ure, bodo letni stroški znašali cca. 355.000 EUR.   
 G. Ropret je potrdil, da bo Občina Brezovica glede na dožino proge, ki bo potekala po njihovi 
 občini, krila sorazmerni del stroškov morebitne izgube, to je v višini 1/3, saj novouvedena proga 
 pomeni dodaten standard za krajane obeh občin. Občina Brezovica bo organizirala možnost 
 nakupa žetonov in mesečnih nalepk na Jezeru. 
 Dogovor bo podpisan na nivoju MOL : Občina Brezovica. 
 Predlog krajanov je bil, da se proga št. 19 spelje po Ižanski cesti, čez Karlovški most, do Prul in 
 naprej proti centru, saj Rakovo Jelšo pokriva že proga št. 9. S tem bi bila pokrita vožnja otrok na 
 OŠ Oskarja Kovačiča (Galjevica),  na srednjo Agroživilsko šolo, ki sedaj nima avtobusne povezave 
 in OŠ Prule. Predlog bodo na LPP proučili. 
 Proga bo pričela z obratovanjem 1.9.2008, zato je potrebno pohiteti s pridobivanjem soglasij  
 občanov za postajališča. Predloge postajališč bo pripravil MPP. 
 V tednu pred začetkom obratovanja nove proge bomo organizirali skupno tiskovno konferenco s 
 poudarkom na obveščanju krajanov Črne vasi, Lip in Jezera ter okoliških krajev o možnosti 
 takojšnje uporabe voženj z avtobusi v center Ljubljane. 
       

2. Izgradnja pločnika in kolesarske steze ob cesti Črna vas, ureditev komunalne 
infrasktrukture  

G. Kapelj je vzpostavil stik z referentom za izdajo soglasij na Agenciji Republike Slovenije za okolje. 
Informacija, ki jo je pridobil, je sledeča: načelno je možna kanalizacija odvodnega obcestnega jarka 
z izvedbo zadrževanlnikov (ob južni strani ceste), s tem je omogočena razširitev ceste s kolesarsko 
stezo in pločnikom, in izpeljavo fekalne kanalizacije pod pločnikom. Ob pridobivanju projektih 
pogojev mora investitor oz. projektant kontaktirati soglasodajalca (ARSO - Vesna Sušec, Damjan 
Rogelj) 

  
3. Zadružni dom, stara šola, krožišče 
G. Horvat bo  spremljal graditev novega zadružnega doma s poudarkom na izpolnitvi obljube MOL, 
da bodo v novi stavbi prostori za barjanska društva in večnamenska dvorana za krajane. 
 
4. Vodovod Ob Farjevcu in Brglezovem štradonu 
Krajani sprašujejo kako je z vodovodom Ob Farjevcu in Brglezovem štradonu, ki je bil zgrajen s 
sredstvi občanov in je v privatni lasti. O tem se na JP VO-KA pozanima ga. Končan. 



5. Postavitev zadrževalnikov vode na južni strani Črne vasi 
 Ob večjih nalivih oz. dežju prihaja na južni strani Črne vasi in Lip do močnih poplav travnikov in 
 kmetijskih površin. Krajani sprašujejo kdaj je v planu izgradnja zadrževalnikov vode, ki so v tem 
 delu nujno potrebni. Vprašanje posredujemo na MOL. 

 
6. Kazalniki hitrosti 
Ga. Končan je preverila pri ge. Ciuha, načelnici za komunalo in promet, možnost pridobitve 
kazalnika hitrosti za Črno vas. V tem trenutki so vsi kazalniki že razdeljeni in postavljeni, Črna vas 
bo prišla na vrsto takoj, ko bo to možno. 
 
7. Internet 
Ga. Končan predlaga postavitev internetne strani za Črno vas za hitrejše informiranje krajanov o 
aktivnosti Iniciativenga odbora in ostaih krajanov, poteku projektov v Črni vas, objavami dogodkov,  
spletnimi povezavami, z možnostjo postavitve klepetalnice na spletni strani. 
G. Horvat bo poskušal pridobiti strokovnjaka s tega področja. ki bi spletno stran postavil. 
 
8. Obvestila krajanom 

 Pripravi se kratko obvestilo za vsa gospodinjstva v Črni vasi in Lipah, na katerem se objavita info 
 točki, kjer si lahko krajani ogledajo dokumetacijo o aktivnostih iniciativnega odbora: Bar Krtek in 
 Frizerski salon Andreja. Obvestilo pripravi ga. Končan. 

 
 

V Ljubljani, 10. julija 2008 
 
 
  
Za iniciativni odbor:       
Karmen Končan        


