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ZAPISNIK

31. seje Sveta ietrtne skupnosti Sostro Mestne obiine Ljubljana, ki je bila v torekn
13.03.2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi SluZbe za lokalno samoupravo, Mestne obiine Ljubljana,

Cesta II. grupe odredov 43.

Sejo je na podlagi 7. odstavka 58. dlena Statuta MOL (Uradni list RS, 3t.24116 - upb) sklical in vodil
Janez Mo5krid, predsednik Sveta ietrtne skupnosti Sostro.

Ob zadetku seje Svetaje predsedujodi ugotovil, daje na seji od 13 dlanov Sveta navzodih 7 dlanov,
kar pomeni, da je bil Svet Cetrtne skupnosti Sostro sklepden in je lahko prtlel zdelom.

Prisotni ilani sveta: Marjan Bitenc, Marija Ga5per5id, Anton Gor5id, Edis Kadiri6, Igor Koprivnikar,
Janez Mo5krid in Jasminka Vrakelja.
Opraviieno odsotna ilanica sveta: Marjanca Marn
Odsotni ilani sveta: Mojca Bondar Mikalvec, Matej Javornik, Endis Kalabi6, Jernej Rigler in NuSa
Selan.
Ostali prisotni: Mojca Bokal Osolnik in Bojan Pirih - SLS MU MOL.

Lista prisotnih na 3 1. redni seji Sveta Cetrtne skupnosti Sostro je sestavni del tega zapisnika.

ilani Sveta iS Sostro so z vabilom in gradivom na 31. redno sejo Sveta iS Sostro prejeli naslednji
predlog DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 30. redne seje Sveta iS Sostro
2. Poroiilopredsednika
3. Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta
4. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
5. Razno

Navzodih je bilo 7 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 7 dlanov Sveta.
Zapredlagani dnevni redje glasovalo 7 dlanov Sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

Predsedujodije preSel na prvo todko dnevnega reda:

ADI
Pregled in potrditev zapisnika 30. redne seje Sveta dS Sostro

Predsedujodi je prebral predlog zapisnika 30. redne seje. Pripomb na predloga zapisnika ni bilo, zato
je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 1/30:
Svet ietrtne skupnosti Sostro potrjuje zapisnik 30. redne seje Sveta detrtne skupnosti Sostro.

Navzodih je bilo 7 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 7 dlanov Sveta.
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Zapredlagani sklepje glasovalo 7 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

AD2
Poroiilo predsednika

l. Obvestilo o koordinaciji s predstavniki OGDP in podZupanom' g. Dejanom Crnekom

Predsedujodi je prisotne obvestil, da bo jutri, 14.03.2018 ob 10.00 uri imel kratek sestanek (10 min

vsaka CSy r pr"dttuuniki OGDP in podZupanom MOL, g. Dejanom Crnekom. Predlagal je, da se

danes na seji dolodijo najpomembnejSe zadeve, ki se morajo re5iti v tem letu oziroma dim prej.
prisotni so predlagali, da se izpostavi ureditev prehoda za peSce na Litijski cesti, v kriZiSdu s Cesto

13. julija, postavitev semaforja na cesti proti Sadinji vasi, nujna vzdrLevalna dela in asfaltiranje cest v

hribovitem delu eS Sostro.

2. Siritev pokopatiSia Sostro
predsedujodije porodal, da so se pridela gradbena delaza Siritev pokopali3da Sostro.

3. Ureditev prehoda za pe5ce na Litijski cesti v kriZi5iu s Cesto 13. julija
predsedujodi je porodal, da je iS prejela informacije od OGDP, da je pri5lo do nekak5ne nejasnosti

glede izdelave piojektne dokumentacije za navedeno kriZi5de ter da izdelava projekta 5e ni v teku,

E.pruu ,o p..d tem na OGDP zagitavljali, da se dokumentacija Ze pripravlja. Tako, da kljub

Stevilnim uigiranjem dokumentacije za ureditev kriZi5da 5e ni.

4. Izgradnja vodovoda v dolini Besnice
predsedujJdi je prisotne seznanil, da je potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenia za izgradnjo

vodovoda v dolini Besnice, pridobiti 5e dovoljenje enega lastnika zemljiSda, ki pa soglasja node

podpisati. Z lastnikom potekajo dogovarjanja, sam postopek pridobitve dovoljenja pa seje ustavil.

AD3

Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta

1. Pregled nere5enih komunalnih in prometnih zadev
prisotni so fregledali tabelo prometnih in kbmunalnih zadev ter predlagali, da se OGDP MU MOL

ponovno opozori, daje potrebno urediti naslednje zadeve:

1. Namestiti prometo ogledalo v kriZisdu Sostrska - Litijska cesta.

Z. Ureditiprometno sigializacijo v ZavrSju (z ene strain je omejitev 50 km/h, z druge 40 km/h)'

3. Namestitev prometnega znaka "STOP" v kriZisdu cesnjica -zagtadiSte.
4. Namestitev prometnega znaka "STOP" v kriZisdu Mali vrh - KoZeljevec'

5. postaviti smerokaze s hisnimi Stevilkami na Sostrski cesti, Trtnikovi in Poti Heroja Trtnika.

6. Urediti meteorno kanalizacijo - Sadinja vas92'

7'saniraticestovZavr5ju(ureditevmuldeinpreplastitev).
8. Sanirati cesto Besnica - Vnajnarje'
g. Asfaltitrati cesto na Dolgem Brdu'

AD4

Obravnava gradiva za sejo MS MOL

bilo aktualnih vsebin, ki bi se nana5ale na eS Sostro'

AD5
Razno
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Pod to todko dnevnega reda ni
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1. distilna akcija v dS Sostro

Predsedujodi je prisotne seznanil, da bo v dS Sostro, tako kot vsako leto' potekala distilna akcija' v

niZinskem delu CS Sostro bo distilna akcija potekalav sob.oto, O:i t aprila 2018' s pridetkom ob 8'

uri, zbirno mesto bo pred brunarico Zadvoi. iistilna akcija v hribovitem delu CS Sostro pa bo v

soboto,dnel4.aprila20l8,spridetkomob8.uri,zbirnomestobopredbiv5imsedeZemKSBesnica'

Dnevni red 31. seje Sveta detrtne skupnosti Sostro je bil izdrpan in predsedujodi je sejo zakljudil ob

20.25 uri.

Zapisalal.
Mojca Bokal Osolnik, svetovalka

Janez Mo5krid
Predsednik Sveta

eetrtne skuPnosti Sostro


