
ZAPISNIK SESTANKA 
INICIATIVNEGA ODBORA ZA PETICIJO 

dne 1. 4. 2009 
 
 
1. Pregled realizacije 1. točke peticije - podaljšanje proge mestnega potniškega prometa  
 Konec zapore ceste bo 15.4. 2009, pred tem bo MOL z DRSC-jem še enkrat pregledal postajališča 
 in počakal na pisno soglasje DRSC-ja. Predviden začetek obratovanja proge 19B je 4.5. 2009, 
 vendar je podatek zaenkrat še neuraden, zato ga ne objavljamo. 
 Pred dnevom D bomo pridobili od LPP-ja točen datum in vozne rede, ki jih bomo objavili na spletni 
 strani Črne vasi in sicer za začetno, končno in vmesno postajo Bavarski dvor. Na vse krajane 
 bomo poslali pisno obvestilo z apelom po čimmnožičnejši in čimpogostejši uporabi  avtobusa.  
 Tiskovne konference ne bomo organizirali, ker bosta to storila tako MOL kot Brezovica, pošljemo 
 pa obvestilo medijem, Ljubljani in Četrtinki, ter se povežemo z  Zavodom za turitem in 
Turističnim informativnim centrom, da v turističnih brošurah in  ponudbah objavijo novico, da se do 
Plečnikove cerkve lahko pelje tudi z avtobusom.  
 
2. Informacije o ostalih točkah peticije 
 Pločniki in kolesarska steza bodo postavljeni hkrati s kanalizacijo, za katero se  začetek izgradnje 
 po realnih ocenah (glede na stroške izgradnje čistilne naprave v Rakovi Jelši, ki je predpogoj za 
 kanalizacijo) v Črni vasi ne pričakuje pred l. 2014. Po neformalno pridobljeni informaciji bo cena 
 priključka na stanovanjski objekt v višini 10.000 EUR. 
 Za kandidaturo za pridobitev evropskih sredstev za izgradnjo kanalizacije se MOL ni prijavil. 
  
 Ustanovljen je Krajinski park Barje, ki ima trenutno v.d. direktorico. Z vprašanjem kakšna je 
 možnost izgradnje otroškega oz. športnega igrišča na enem od zelenih pasov je zato potrebno še 
 počakati do imenovanja direktorja, ki bo cca. čez pol leta. 
 
3. Spletna stran Črna vas 
 Spletna stran je odlično pripravljena, dodan je googlov prevod v 4 jezike, tako, da lahko osnovne 
 informacije razberejo tudi tujci. Na novo je postavljen še forum, na katerem se lahko pogovarjajo 
 vsi zainteresirani prijavljeni kandidati. 
 Krajani, ki imajo zanimive in kvalitetne posnetke našega območja, lahko fotografije pošljejo za 
 objavo v galeriji. 
 Imen članov iniciativnega odbora se na spletu ne objavi. 
 
4. Novi predlogi 
Zadrževalnik vode na Iški - problematika je ta hip zaradi zadnjih poplav na Barju zelo aktualna  

• Divja odlagališča - pereč problem se lahko s fotografijo prijavi preko spleta Barje.net, člani IO, ki 
problematiko dnevno spremljajo, pripravijo dokazno gradivo, ki ga bomo posredovali pristojnim 
institucijam, 

• Obnova ceste skozi Črno vas je nujno potrebna, vprašanje naslovimo na MOL - Oddelek za 
gospodarstvo in promet - planski oddelek DRSC-ja 

• Ponovno je umaknjena tabla za prepoved vožne za tovornjake nad določeno tonažo - obvestiti 
DRSC. 



• Tablo Ljubljana na cesti iz Črne vasi v križišču z Ižanko je potrebno prestaviti: Črna vas je del 
Ljubljane - apelirati na DRSC 

• Tabla pred izvozom iz avtoceste kaže na izvoz Rudnik, Ig, Iška vas, apelirati na DARS - g. 
Sajovica, da se Iška vas zbriše in napiše Črna vas oz. Podpeč 

• Hišni naslovi v Lipah niso primerni, saj imajo hiše na eni strani naslov Črna vas, na drugi Lipe, 
apelirati na Geodetsko upravo, da zadevo uredi. Podoben problem s hišnimi številkami je Pri 
Farjevcu. 

• Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na MOL-u poslati apel, da se pri vstopu v Črno 
vas zaradi vaečje varnosti postavi obvestilna tabla o vožnji in urniku vožnje šolskega avtobusa 
skozi Črno vas. 

 
Glede na obsežno odprto problematiko bo nadaljevanje sestanka iniciativnega odbora v sredini maja 
(termin dogovorimo naknadno), na katerem bomo pripravili dopise za pristojne institucije in si razdelili delo 
oz. se dogovorili kdo bo prevzel komunikacijo s posamezno institucijo, da bodo zadeve lahko rešene v 
čimkrajšem možnem času.         
 
 
 
V Ljubljani, 2.4.2009 
 
 
 


