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Ljubljana, 11.8.2013 
 
 

Spoštovana g. Cimperman in g. Jankovič, 
 
V pismu Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe z dne 9.8.2013 smo v imenu krajanov Črne vasi in Lip 
prosili, da  pojasnite predvideni kratkoročni poseg in dolgoročne namere na cesti Lipe – Tomišelj  (ob 
hudourniku Iška) , in izrazili svoje nestrinjanje z morebitnim asfaltiranjem te ceste. V tem pismu pa 
svoje stališče še dodatno podkrepimo. 
 
Prvič: v prilogi posredujemo dopis direktorice Krajinskega parka Ljubljansko barje, v katerem zelo 
jasno opozarja na pravno-formalno spornost (nezakonitost) že opravljenih posegov in morebitnih 
novih posegov na poljski poti ob reki Iški ( na relaciji Lipe- Brest). Obravnavana pot namreč sodi med 
območja, ki imajo s predpisi na področju ohranjanja narave poseben status (ostrejši varstveni režim). 
 
Drugič: izpostaviti želimo, da obravnavana pot poteka nad vodovodno cevjo. Cestišče že sedaj kaže 

znake preobremenjenosti oz. neustrezne vzdrževanosti. Dodatno obremenjevanje ceste, ki ga lahko 

pričakujemo v primeru preplastitve ceste s protiprašno zaščito ali v primeru asfaltiranja in tudi sicer, 

bi in bo zagotovo prineslo nova tveganja za vodovodno cev pod cesto. Za lažje razumevanje 

prilagamo nekaj fotografij cestišča (poslikano 11.8.2013), iz katerih so razvidne poškodbe na cesti 

(cestišče se na posameznih delih lomi). Ob posipanju novega materiala na cestišče, se ta posipa v 

vodotoka na obeh straneh. Zaradi tega naš tokratni dopis pošiljamo tudi predstavnikom družbe VO-

KA. Zaradi omenjenega tveganja predlagamo omejitev gostote prometa po tej cesti ali pa predhodno 

zagotovitev izdatnih finančnih sredstev za sanacijo. 

Tretjič: v primeru povečanja prometa preko omenjene ceste lahko pričakujemo tudi povečan promet 

po glavni črnovaški cesti, ki je že sedaj prekomerno obremenjena (zaradi tranzitnega prometa) in 

neustrezno vzdrževana. Dodatno obremenjenjevanje črnovaške ceste prinaša nova tveganja za 

varnost vseh udeležencev v prometu (voznike avtomobilov, kmetijske mehanizacije, pešcev, 

kolesarjev). Ob tej priložnosti ponovno opozarjamo na nujno sanacijo bankin ob tej cesti. Zaradi 

erodiranja bankin in posledično robnega dela asfalta je že sedaj znatno povečana ogroženost pešcev 

in kolesarjev. Naj opozorimo, da je s tem preprečena varna pot naših otrok do šolskih in mestnih 

avtobusnih postajališč, kar je že opozorila tudi policija. 

Glede na navedena dejstva izpostavljamo naslednje: 

 Kakršnegakoli posega na omenjeni cesti (poti) se je treba lotiti s skrajno skrbnostjo in 

strokovno, ter seveda po zakoniti poti - na osnovi nujne pridobitve vseh potrebnih soglasij 

(pogojev, presoje vpliva posega na okolje - ARSO) pred nadaljevanjem posegov. 

 Še posebej na to opozarjamo zato, ker so bili nekateri posegi že opravljeni (rezanje rastja ob 

cesti), žal  neustrezno, s čimer je že bila povzročena škoda naravnemu okolju.  

 Opozarjamo, da po našem mnenju predvidenega poseg na tej cesti (položitve protiprašne 

zaščite) cesta ne bo prenesla brez predhodne utrditve ceste.  



 Ne glede na kakršnekoli posege na tej cesti pa predlagamo še, da se ustrezno uredi 

prometna signalizacija, omejijo obremenitve te ceste in vzpostavi ustrezna kontrola. 

Verjamemo, da je v dolgoročnem interesu obeh občin, prebivalcev Črne vasi in Lip in zvestih 

prostočasnih obiskovalcev Ljubljanskega barja, da se omenjena cesta ohrani in vzdržuje kot 

makadamska pot (tako kot doslej). Pričakujemo, da bodo odgovorne institucije o morebitnih 

nadaljnjih posegih na omenjeni cesti sproti obveščale lokalno skupnost (preko Četrtne skupnosti 

Rudnik in/ali neposredno z odzivom na naše pismo). Pričakujemo torej povratne informacije o 

predvidenih naslednjih korakih in odgovore na vprašanja iz našega pisma z dne 9.8.2013. Predstavniki 

IO Črna vas in Lipe smo pripravljeni tudi na sestanek s predstavniki obeh občin. 

 

Vnaprej se zahvaljujemo za odgovor in vas lepo pozdravljamo, 

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe (v ožji sestavi*) 

 

* Zaradi aktualnega obdobja počitnic in dopustov bomo odsotne člane Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe o dogajanju 

obvestili po izteku dopustov. 

 

 

 


