
ZAPISNIK SESTANKA KRAJANOV ČRNE VASI IN LIP 
Datum: 1. julij 2008 

Kraj sestanka: Bar krtek, Črna vas 
 

Prisotni: Simona Berlič, Janez Horvat, Andreja Japelj, Milena Japelj, Bojan Kapelj, Bojan Končan, Karmen 
Končan, Nina Koprivnikar, Tina Rutar, Jernej Strle, Goran Štemberger, Marjeta Tič Vesel, Roman Tič, 
Nataša Žitko Štemberger 
 
Namen sestanka: priprava na sestanek s predstavniki MOL 
 
1. Pregled aktivnosti v zvezi s peticijo 
 - Peticija s 320 podpisi polnoletnih krajanov poslana županu 11.5.2007 

- sestanek pri županu s predstavitvijo zahtev oz. predlogov  iz peticije 5. junija 2007 (M. Tič Vesel, 
K. Končan) 

 - pisni odgovor strokovnih služb MOL 14.6.2008 
 - elektronsko obvestilo županu o dveh možnih lokacijah za obračališče mestnega avtobusa -     
   podaljšanje proge št.19. skozi Črno vas 
 - obvestilo medijem o problematiki Črne vasi 
 - objave člankov v medijih in izjav na radijskih postajah 
 - predlog župana za srečanje s krajani v Črni vasi 
 
2. Zahteve iz peticije s predlogi rešitev 
 

2.1 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): 

  - V dopolnjenem osnutku Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL je avtobus  
   skozi Črno vas predviden, predlagamo večje število postaj. Zanima nas kdaj bo  
   proga začela delovati, organiziramo lahko pridobitev dovoljenj lastnikov zemljišč za 
   postajališča glede na gostoto prebivalstva (cca 10 postajališč) 
  - g. Jurečič je ponudil parcelo v odkup za obračališče, prav tako občina Brezovica -  
   obračališče na Jezeru - v tem primeru se lahko delijo stroški morebitne izgube med 
   2 občini 
  - na sestanku z županom bo to točko predstavil g. Kapelj 
 

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

 - v odgovoru MOL-a v dnevnikih Žurnal in Dnevnik je zapisano, da se bodo 
                          aktivnosti v zvezi s čistilno napravo in kanalizacijo pričele v letu 2010 

- predlagamo, da strokovne službe pripravijo planogram, da določijo ekipo in 
odgovorno osebo, s katero bomo krajani lahko kontaktirali 

- predlagamo, da tečejo roki izvedbe projekta v skladu s planom 
- pločnik (s kolesarsko stezo) je lahko do razširitve ceste zgrajen le na eni strani, 

lahko vzporedno z jarkom, tako, da jarek ostane - to naj preučijo strokovne službe 
   - na sestanku z županom bo to točko predstavil g. Horvat 
 
 
 



2.3 Ureditev otroškega in športnega igrišča (točka 5 iz peticije) 
- glede na ustanavljanje krajinskega parka je možno pridobiti sredstva iz evropskih 

skladov -  strokovne službe naj preverijo ustrezne lokacije 
- na sestanku z županom bo to točko predstavil g. Štemberger 

 
3. Dodatne pobude krajanov 
 

3.1 Razširitev prostorskega plana 
- krajani so 25. maja 2008 na župana naslovili pripombe in predloge k novim 

Prostorskim načrtom za Funkcionalno enoto BČ Barje - Črna vas 
- na sestanku z županom bo to točko predstavil g. Strle 

 
3.2 Poselitev ulice ob Farjevcu in Brglezovega štradona 

- poselitev v tem delu je praktično končana, nujna je pridobitev asfalta  (cca. 300m) 
in ulične razsvetljave za cca 70 objekov (nujna je navezava: prostorski načrti-
infrastuktura)  

- povprašati župana tudi glede table za označbo ulice 
- na sestanku z županom bo to točko predstavila ga. A. Japelj 

 
3.3 Zadružni dom, stara šola, krožišče 

- kdaj je predvidena rušitev zadružnega doma, ali so v novem objektu predvideni 
prostori  za društva in dvorano 

- kakšen je status stare šole 
- kdaj je predvidena realizacija krožišča (kolone ob prometnih konicah) 
- na sestanku z županom bo to točko predstavila ga. Končan 
 

4. Prisotnost krajanov na sestanku s predstavniki MOL: 
 - Janez Horvat 2.2. 
 - Andreja Japelj - točka 3.2. 
 - Bojan Kapelj -  točka 2.1. 
 - Karmen Končan - točka 3.3. 
 - Jernej Strle - točka 3.1. 
 - Goran Štemberger - točka 2.3. 

 
5.Komunikacija s krajani po sestanku 

- na podlagi sklepov sestanka s predstavniki MOL se pripravi zapisnik, ki ga potrdita obe  
  strani 
- zapisnike sestankov in vsa nova obvestila bomo imeli v mapi v Baru krtek (po 
  predhodnem dogovoru) 

 
 

V Ljubljani, 2. julija 2008 
 
 
Zapisali: 
Karmen Končan 
Marjeta Tič Vesel 


