
Iniciativni odbor za spremljanje priprave strateškega načrta MOL 
za območje ČRNA VAS 
 
Oddelek za urejanje prostora mestne uprave MOL 
Poljanska cesta 28 
1000 LJUBLJANA 
 
Ob javni razgrnitvi predloga strateškega načrta MOL in izvedbenega 
prostorskega načrta MOL 
 
ZADEVA:   PRIPOMBE NA IPN  IN SPN MOL  

  
1.  
V prikazu karte javnega prometa je potrebno dopolniti povezavo avtobusnega prometa linije 19B-PODPEČ-             
BARJE, ki je sedaj vezana samo na linijo 19, od križišča  Ižanska cesta – Peruzzijeva cesta, po Peruzzijevi 
cesti , preko obvoznice na Dolenjsko cesto, kjer bi se navezala na liniji 3 in 27. Ta predlog je pri LPP že v 
fazi pridobivanja soglasij. S tem bi omogočili prebivalcem Barja, Peruzzijeva ceste in Ilovice ustrezno 
navezavo na javni promet. 
2. 
V prikazu kolesarskega prometa je potrebno dopolniti kolesarsko stezo po Črni vasi do Podpeči z obstoječo 
kolesarsko potjo  s povezavo Črna vas - Brglezov štradon – Rebekov štradon – Brest in   Rebekov štradon 
preko Iške na cesto ob Iški / del obstoječega štradona pri reki Iški je sedaj opuščen in most preko reke 
porušen, zato je potrebna obnova teh elementov /. 
3. 
V prikazu plovnih poti po Ljubljanici je potrebno dopolniti plovno pot do Podpeči ali vsaj do Lip pri novem 
mostu ob Iški Tako bi bila sklenjena turistična plovna pot z možno navezavo postaje v Lipah s sredino 
krajinskega parka Barje / Ptičja opazovalnica ob Iški /  in postajo pri cerkvi Sv.Mihaela – arh. J. Plečnika, ki 
je kulturni spomenik. 
4. 
Iniciativni odbor predlaga tudi, da se nazobčana linija zazidljivih zemljišč v Črni vasi  izravna v optimalno 
ravno linijo na južni in severni strani zazidalnega otoka. V zazidljivo območje naj se vključi tudi površino ob 
jarku Capuder, izvzemši površine za prosti dostop za vzdrževanje jarka. 
Enako naj se vključi v zazidljive površine tudi obstoječe legalno pozidane površine ob Iški in na južnem 
izteku ulice ob Farjevcu. 
5. 
Ponovno poudarjamo tudi neobhodno izvedbo rekonstrukcije križišča Ižanska cesta – Peruzzijeva cesta – 
Črna vas v obliki krožišča. Po strokovni presoji bi s tako izvedbo minimalni posegli v razpoložljiva zemljišča 
s prestavitvijo obstoječega transformatorja, ki že ves čas predstavlja tujek v prostoru. Krožišče bi omogočilo 
veliko razbremenitev vse večjih prometnih tokov, ki se dnevno in urno spreminjajo. 
6.  
SPN mora upoštevati sedanje kmetijske površine kot nekvalitetna, večkrat poplavljena zemljišča in zato v 
skladu z NATURO 2000 kot kmetijsko nekoristna zemljišča. 
 
 



Pričakujemo, da boste po razmisleku upoštevali naše pripombe, ki bi racionalno dopolnile dobro zastavljeni 
IPN. 
 
Pozdrav!                                                                                                  Za iniciativni odbor: Karmen Končan 
 
V vednost :  
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet pri MOL   
TRG MDB 7, 1000 LJUBLJANA   
in 
gospodu Zoranu Jankoviću, županu MOL 
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA 
 
 
V Ljubljani, 14.01.2010                                                                                                                                


