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ZAPISNIK

12. seje Sveta detrtne skupnosti Sostro Mestne obiine Ljubljana, ki je bila v ietrtet<,
30.01.2020 ob 18.00 uri, v sejni sobi SLS MU MOL, Cesta II. grupe odredov 43.

Sejo je na podlagi 7. odstavka 58. dlena Statuta MOL (Uradni list RS, 31. 24116 - upb) sklical in vodil
Igor Koprivnikar, predsednik Sveta ietrtne skupnosti Sostro.

Ob zadetku seje Svetaje predsedujodi ugotovil, daje na seji od 13 dlanov Sveta navzodih 11 dlanov,

kar pomeni, da je bil Svet eetrtne skupnosti Sostro sklepden in je lahko pri&l z delom.

Prisotni ilani sveta: MaruSa Babnik, Jan Bitenc, Marjan Bitenc, Marija Ga3periid, Anton Gor5id,

Edis Kadiri6, Mira Kam5ek, Igor Koprivnikar, Stane Miklavec, TomaL Svete in Domen Zqec.
Opraviieno odsotna ilana sveta: Mojca Bondar Miklavec in Marjanca Marn.
Ostali prisotni: Damjan Kregar, Stjepan Topolovec, AleS Bregar,Iztok JozeIj - predstavniki LPP,
Mojca Bokal Osolnik in Bojan Pirih - SLS MU MOL.

Lista prisotnihna 12. redni seji Sveta ietrtne skupnosti Sostro je sestavni del tega zapisnika.

ilani Sveta iS Sostro so z vabilom in gradivom na12. redno sejo Sveta iS Sostro prejeli naslednji
predlog DNEVNBGA REDA:

1. Pogovor s predstavniki LPP
2. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje
3. Poroiilo predsednika
4. Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta
5. Finanina poroiila zaleto2019
6. Razno

Ker novih predlogov ali dopolnitev ni bilo,je predsedujodi dal dnevni red na glasovanje.

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagant dnevni redje glasovalo 1 1 dlanov Sveta.

Dnevni red je bil sprejet.

Predsedujodije pre5el na prvo todko dnevnega reda:

ADl
Pogovor s predstavniki LPP

Predsedujodi je vse prisotne lepo pozdravil in se predstarmikom LPP zahvalil za tdele1bo na seji.

Nato je predstar.nike LPP zaprosil, da podajo odgovore na naslednje zadeve:
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1. Sanacija strehe na grraii LPP na Tujem Grmu
Predstavnik LPP je pojasnil, da bo streho saniralo podjetje LPP. Pridobili so Ze predradun
izvajalca, tako da se bodo dela v kratkem pridela.

2. Postavitev avtobusnega postajali5ia na Malem Lipoglavu
Predstavnik LPP je pojasnil, da o postavitvi postajaliSda odloda MOL. Podjetje LPP pa

vsekakor podpira postavitev postajali5da.
3. Sanacija altobusnega postajali5ia v Selu pri Pancah

Predstavnik LPP je pojasnil, da tudi o sanaciji postajali5da odloda MOL. Podjetje LPP pa
prav tako podpira sanacijo navedenega postajali5da, saj je nujno potrebno obnove.

4. Ureditev novih postajali5i na progi LPP 24 pri cerkvi v Sostrem in na Poti Heroja
Trtnika in novega postajali5ia na progi 5t. 26 v Besnici (pri Baronu)
Predstavnik LPP je pojasnil, da se strinjajo z uvedbo navedenih dodatnih postajali5d. Voznik
LPP je pojasnil, da avtobus lahko ustavi pri Zupni5du v Sostrem v obe smeri, da je dovoij
prostora, ter da lahko ustavlja kar na cesti, karje pogosta praksa tudi na drugih postajali5dih.
Iz tega vidika torej odkup zemlji5da ni potreben. Vsekakor pa naj se lastnika zemlji5da
zaprosi za soglasje. Seveda pa se mora z uvedbo dodatnih postajali5d potrditi MOL.

5. Osvetlitev oziroma prestavitev avtobusnega postajali5ia na Dobrunjski cesti
Predstarmik LPP je pojasnil, da o postavitvi, prestavitvi, osvetlitvi oziroma o wsti
postajaliSda odloda MOL. Tako, da je predlog potrebno posredovati na MOL.

6. PodaljSanje obratovalnega iasa linije 13

Predstavnik LPP je pojasnil, da je zadnjavolnjaiz centra proti Sostrem v vedernem dasu Ze

prestavljena za 20 min. Predlagal je, da se podaka vsaj 3-6 mesecev, da se ugotovi
rentabilnost zadnje voZnje, de bo dovolj potnikov. Sistem zagotavlja stalno Stetje potnikov,
tako da se lahko todno ugotovi koliko potnikov uporabljajavni prevoz ob dolodenem dasu.

V koliko sebo izkazalo, da zadnjo voZnjo uporablja veliko Stevilo potnikov, se bo po potrebi,
zadnji odhod linije 13 proti Sostrem, 5e spremenil na kasnej5o uro.

7. Oznaiitev avtobusnih postajali3i skozi dolino Besnice
Predsedujodi je pojasnil, da je Direkcija za ceste zaprosila za mikrolokacije, kjer ustavlja
avtobus v dolini Besnice, zalo je zaprosil predstavnike LPP, da sporodijo direkciji
mikrolokacije. Predstavnik LPP je povedal, da bodo direkciji posredovali zahtevate podatke.

8. Moinost vstopa na vseh vratih avtobusa
Clan sveta, g. Jan Bitenc je zaprosil za mnenje, de bi bilo moZno urediti vstopanje potnikov
na vseh watih avtobusa. Predstarmik LPP je pojasnil, da so v podjetju Le razmilljali o tej
moZnosti, vendar je problem na postajaliidih, kjer ni dovolj prostora. Tam se gibljivi avtobus
upogne in voznik ne vidi zadnjih vrat, zato z vidlka varnosti ta moZnost ni najbolj5a.
Zaenl,rat tako ostaja vstop potnikov le pri prednjih vratih.

V nadaljevanju je voznik LPP izpostavil naslednje IeLave pri voZnji avtobusa na obmodju CS

Sostro:
1. Nasipanje bankin ob cestah

Voznik LPP je opozoril, da ko podjetje KPL nasipa bankine ob cesti, jih le redko lutrdi. Zato
takoj po nasipanju, pesek odnese in ponovno nastanejo udarne jame. Zaprosil je. da iS
opozori izvajalca, da bankine tudi utrdijo in ne samo nasujejo.
Predsedujodi je povedal, da bo CS zaprosila KPL, da se bankine redno nasipajo in tudi
utrjujejo.

2. Pluienje cest na obmoiju doline Besnice, JanI, Tujega Grma in PreZganja
Voznik LPP je povedal, da je dasu sneZenja zelo slabo spluZena cesta proti Jandam in Tujemu

Grmu. Da sta podjetji - Komunalno podjetje Kranj, ki pluZi skozi dolino Besnice in KPL, ki
pluZi hriboviti del - zelo neusklajeni. Skoraj nikoli cesta ni v celoti spluZena. Vdasih je
spluZena v dolini in ko z avtobusom pripelje v hrib je na cesti 20 - 30 cm snega, kar je i-zredno

nevarno. Avtobus jeteLak in v tak3nih razmerahvoLnja ni vama. Zato je zaprosil CS, da

opozori izvajalce oziroma MOL, da se pluZenje uskladi.
Prisotni so bili presenedeni nad takSnim izvajanjem zimske sluZbe in se strinjali, da je
potrebno to nujno urediti. Predsedujodi je predlagal, da LPP napi5e pobudo ter jo po5lje na

iS. iS pa bo podprla pobudo ter jo poslala na MOL.
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, Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje

Predsedujodi je prebral predlog zapisnika 1 1. redne seje. Pripomb na predlog zapisnika ni bilo, zalo je
predsedujodi dal na glasovanje predlog sklepa 1/12:
Svet ietrtne skupnosti Sostro potrjuje zapisnik 11. redne seje Sveta ietrtne skupnosti Sostro.

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD3
Poroiilo predsednika

1. Koordinacija OGDP in predsednika iS Sostro pri podiupanu MOL, g. Dejanu Crneku
Predsedujodi je prisotne seznanil, da je 2.12.19 potekala koordinacija pri podZupanu MOL, g. Dejanu
Crneku, s predstavniki OGDP. Na sestanku so predstarmiki OGDP podali odgovore na naslednje
odprte zadeve CS Sostro:

1. Ureditev prehoda za peice na Litijski cesti v kriiiiiu s Cesto 13. ialiiu
Prqekt ureditve prehoda je v izdelavi. Pripravlja ga Direkcij a za infrastrukturo RS. eS je
zaprosila za ogledprojekta. Predstar.niki OGDP bodo direkcijo zaprosili, da projekt poSlje na CS.

2. Postavitev koliikov na ploiniku pri gostilni Kovai v Sostrem
Izvede se ogled s predstavnikom OGDP in predsednikom CS, nato bodo kolidki postavljeni.

3. Zaris prehodu za pe ce v kriiiiiu Sadinja vss - cesta v Karlovce
Zaris prehodaje v teku.

4. Ureditev odvodnjavanja meteornih'voda - Gabrje pri laniuh
Izvede se ponowi terenski ogled s predstavnikom OGDP, predstavnikom KPL, predsednikom
CS in lastnikom zemljiSda.

5. Ureditev odvodnjavanja na Malem Lipoglavu
Zadevo mora urediti KPL. CS je Ze pozvala OGDP, da narodi ureditev imajalcu.

6. Sanacija ceste Besnica - Vnajnarje
Sanacija ceste je predvidena v lefi2020.

7. Ureditev kanalizacije v eS Sostro
Kanalizacijav iS Sostro je predvidena v 3. sklopu aglomeracije.

8. Prestavitev prometnega znaks 40 km/h pri gostilni KovaE v Sostrem
OGDP MU MOL bo stanje preveril na terenu in ustremo ukrepal.

9. Umiritev prometa na cesti ZavrYje - Orle
Postavitev hitrostnih ovir na tem delu ceste ni moLna. OGDP bo zadevo ponovno proudil in
ustrezno ukrepal.

10. Postuvitev smerokaza za hifine Stevilke v eeinjici
Smerokaz bo postavljen. CS je Ze poslala ponovni dopis s hi5nimi Stevilkami na OGDP MU
MOL.

11. Zvoine ovire pri gasilskem domu nu Malem Lipoglavu
CS je na podlagi dogovora pobudo ponovno poslala na OGDP MU MOL, kjer bodo zadevo
proudili.

2. Zakljuino sreianje ilanov sveta v Volavljah
Predsedujodi je porodal o zakljudnem sredanju dlanov sveta in predstavnikov druStev, OS in
vrtcev iz obmodja CS Sostro. Povedal je, da je bilo sredanje konstruktivno, da je bil zadovoljen z
udeleZbo ter se vsem zahvalil za prisotnost na sredanju. lzrazilje zadovoljsfvo, da seje sredanja
udeleZil tudi podZupan MOL, g. Dejan Crnek.
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3. Koordinacija predsednikov is s podzupanom MoLo g. Dejanom Crnekom ,28,1.20;
Predsedujodi je porodal o koordinaciji predsednikov CS s podZupanom MOL, g. Dejanom Cmekom.
ki je potekala 28. januarj a 2020. Na tej koordinaciji so bili predsedniki seznanjeni, da bo v leto5njem
letu potekala notranja revizija finandnega poslovanja.

4. Koordinacija z iupanom MOL, g. Zoranom Jankovi6em
Predsedujodi je prisotne seznanil, da bo predvidoma, 18. februarja 2020, potekala koordinacija
predsednikov CS, na kateri bo prisoten Lupan MOL, g. Zoran Jankovii. Na koordinaciii se bodo
obravnavale odprte zadev e detrtnih skupnosti.

4. Sestanek s predstavniki gojiteljev malih Zivali glede objekta ob sedeiu dS Sostro
Predsedujodije prisotne seznanil, da bo predvidoma prihodnji teden potekal sestanek s predsednikom
DruStva_gojiteljev malih Zivali in vodjo sluZbe SLS MU MOL, glede uporabe malega objekta ob
sedeZu CS Sostro.

5. Obini zbori dru5tev
Predsedujodije povedal, da potekajo obdni zbori dru5tev na obmodju CS Sostro. Povedalje, da de mu
le uspe se z veseljem udeleZi sredanja. V koliko ne more, pa se sredanja udeleZi kateri iz med
podpredsednikov oziroma kakien drug dlan sveta.lzrazllje zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem z
druStvi.

AD4
Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta

1. Prestavitev table za oznaiitev obiine >>Smartno pri Litiji<< - g. Stanko Miklavec
ilan sveta, g. Stanko Miklavec, je predstavil pobudo. Prisoini so o pobudi razpravljali. Po kondani
razprauije predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 2/12:
Svet CS Sostro predlaga OGDP MU MOL, da prometno tablo, ki oznaiuje priietek obiine
Smartno pri Litiji na otrmotju Malega Trebeljevega prestavi na ustrezno mesto. Sedanja
postavitev table je namrei postavljena na napainem mestu v Malem Trebeljevem, ki v celoti
spada 5e pod Mestno obiino Ljubljana. Zato Svet CS Sostro predlaga, da se tabla prestavi na
kriZiSie, kjer se desno zavije v smer proti Smartnemu pri Litiji.

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklepje glasovalo 1l dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

2. Asfaltiranje odseka ceste na Preiganju od h. 5t. 2 do 55 - IP 717182 - g. Stanko Miklavec
Clan sveta, g. Stanko Miklavec, je predstavil pobudo. Prisotni so o pobudi razpravljali. Po kondani
razpravije predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 3/12:
Svet CS Sostro podpira asfaltiranje navedene ceste in jo uvr5ia na seznam cest za asfaltiranje v
Cetrtni skupnosti Sostro.

Navzodih je bilo 1 1 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo i 1 dlanov Sveta.
Zapredlagati sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
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3. Ureditev odvodnjavanja meteornih voda Gabrje pri Janiah - ga. Marjanca Marn
Podpredsednica sveta, ga. Marjanca Marn, je podala ponovno pobudo za vstrezno ureditev
odvodnjavanja meteornih voda iz javne ceste v vasi Gabrje pri Jandah. Prisotni so o pobudi
razpravljali. Po kondani razpravije predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/12:
Svet CS Sostro ponovno pozove g. Mirana Rebrnika OGDP MU MOL, da se izvede ponovni
terenski ogled za ureditev nastale situacije, kot je bilo dogovorjeno na sestanku s predstavniki
OGDP' pri podiupanu MOL, g. Dejanu Crneku, dne2.l2.l9.

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagant sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

4. Popravilo varnostne ograje ob lokalni cesti Besnica - Gabrje - ga. Marjanca Marn
Podpredsednica sveta, ga. Marjanca Marn, je podala pobudo za ureditev varnostne ograje na cesti
Besnica - Gabrje. Prisotni so o pobudi razpravljali. Po kondani razpravi je predsedujodi dal na
glasovanje naslednji predlog sklepa 5/12:
Svet iS Sostro predlaga OGDP MU MOL, da iim prej sanira po5kodovano varovalno ograjo
ob lokalni cesti Besnica - Gabrje (cca 450m od kriZi5ia v Besnici, kjer se zavije proti Janiam),
ker je pod ograjo velika strmina.

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

6. Ureditev odvodnjavanja meteornih voda na cesti Vnajnarje - Besnica - ga. Marjanca Marn
Podpredsednica sveta, ga. Marjanca Marn, je podala pobudo za ureditev odvodnjavanja meteornih
voda na cesti Vnajnarje - Besnica. Prisotni so o pobudi razpravljali. Po kondani razpravi je
predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/12:
Svet CS Sostro predlaga OGDP MU MOL ureditev odvodnjavanja meteornih voda na cesti
Vnajnarje - Srednja Besnica (od Vnajnarje 2), ker voda stalno odnala pesek in je cesta pogosto
v zelo slabem stanju (visoki kanali).

Navzodih je bilo 1l dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

7. Urejanje spomenika nadulitetja g. Antona Bezga - ZBV NOB LJ - Moste - Polje
Svet CS Sostro je obravnaval pobudo ZB za vrednote NOB LJ-Moste-Polje, da nekdo poskrbi za
urejanje spomenika, g. Antona Bezga, ki je bil prviuditelj na obmodju Sostrega in je pomembenzata
kraj. Prisotni so o pobudirazpravljali. Po kondanirazpravije predsedujodi dal na glasovanje naslednji
predlog sklepa 7/12:
Svet CS Sostro predlaga, da se OS Sostro zaprosi za sodelovanje pri urejanju spomenika
Antona Bezga, saj je bil g. Bezeg prvi uiitelj v kraju in je pomembna osebnost tako za kraj kot
za 5olo. V ta namen se bo predsedujoii pogovoril z ravnateljico OS Sostro.

Navzodih je bilo 1 1 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

8. Krajinski park Besnica - g. TomaZ Svete
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elan sveta, g. TomaZ Svete, je ponovno predlagal, da se v dolina Besnice uredi v Krajnski park.

Prisotni so o zadevi razpravljali in menili, da je zadeva kompleksna, da je potrebno pridobiti ved

informacij, predno se pobuda po5lje na druge institucije. Zato je predsedujodi po kondani razpravi dal

na glasovanje naslednji predlog sklepa 8/12:

Svet dS Sostro predlaga, da 6lan sveta g. TomaZ Svete, pridobi strokovnjake, ki imajo znanja
in izkubnje z delovanjem krajinskega parka ter jih zaprosi, da pridejo na eno izmed sej

predstaviti informacije.

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

9. Ureditev aleje lip - g. TomaZ Svete

ilan sveta, g. TomaZ Svete, je prisotne seznanil, da Cebelarska zxeza Slovenije iSde lokacije po

Sloveniji, kjer bi nasadili alejo lip. Predlagal je, da iS Sostro predlaga lokacijo, kjer bi se lipe lahko

posadile. Prisotni so predlagali, da g. Svete pridobi ved podatkov; koliko lip se bo posadilo, kdaj...

Nato bodo predlagali primerne lokacije. Predsedujodi je Le predlagal, da bi se lipe lahko posadile v

dolino KonjSice.

10. Oznaiitev vasi Vnajnarje - ga. Mira Kam5ek
ilanica sveta, ga. Mira Kam5ek, je podala pobudo, da se vas Vnajnarje oznadt s ustrezno tablo za

oznaditev kraja. Ker oznaditev ni ustrezna obiskovalci in vozila nujne voZnje i5dejo stanovalce vasi

Vnajnarje. Navigacijske naprave na tem obmodju ne delujejo, zato je oznaditev kraja zelo pomembna.

Zato je predsedujodi po kondani razpravi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 9/12:

Svet dS Sostro predlaga, da si zadevo ogleda Komunalna komisija pri svetu iS Sostro in poda

svoje mnenje.

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagant sklepje glasovalo l1 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

11. Cesta skozi vas Sentpavel - ga. Maru5a Babnik
tlanica sveta, ga. MaruSa Babnik, je opozorila na slabo urejeno cesto skozi celotno vas Sentpavel. Na

cesti je nujno potrebno urediti odvodnjavanje meteornih voda ter asfaltirati del ceste, ki pelje do

objektov Sentpavel 41. Predsedujodi je po kondani razpravi dal na glasovanje naslednji predlog

sklepa l0ll2:
Svet dS Sostro ureditev odvodnjavanja in ceste skozi vas Sentpavel uvrsti na listo prioritetnih
nalog Sveta tS Sostro.

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

12. Asfaltiranje ceste - Mali vrh pri Preiganju - g. Domen Zniec

ilan sveta, g. Domen Zajec,je podal pobudo za asfaltiranje ceste na Malem vrhu pri PreZganju in po

kondani razpravi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa llll2:
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Svet dS Sostro podpira asfaltiranje navedene ceste in jo uvr5ia na seznam cest za asfaltiranje v
Cetrtni skupnosti Sostro.

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

13. Asfaltiranje ceste v Zavoglju
Svet iS Sostro je obravnaval pobudo krajanov za asfalltanje ceste v Zavoglju do objekta 5t. 14 in po
kondani razpravi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa l2ll2z
Svet iS Sostro podpira asfaltiranje navedene ceste in jo uvr5ia na seznam cest za asfaltiranje v
Cetrtni skupnosti Sostro.

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklepje glasovalo l1 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

14. Asfaltiranje ceste na Javorju (Javor 1-4)

Svet CS Sostro je obravnaval pobudi krajanov zaasfaltiranje ceste na Javorju od 1-4 in po kondani

razpravi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa l3ll2z
Svet dS Sostro podpira asfaltiranje navedene ceste in jo uvrbia na seznam cest za asfaltiranje v
Cetrtni skupnosti Sostro.

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklep je glasovalo 11 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

15. Postavitev uliine table - Veliko Trebeljevo 24
Svet CS Sostro je obravnaval pobudo krajana za postavitev smerokaza oziromaulidne table zaVeliko
Trebeljevo 24 inpo kondani razpravi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa l4ll2z
Svet iS Sostro podpira postavitev uliine table Vetiko Trebeljevo 24 in predlog po5lje v
re5evanje na OGDP MU MOL.

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD5
tr'inani na poroiila za leto 2019

Predsedujodi je vse prisotne seznanil s finandnimi porodili za leto 2019. Prisotni so si gradivo Ze
predhodno prebrali in na gradivo niso imeli pripomb. Predsedujodi je zato dal na glasovanje naslednji
predlog sklepa l5ll2:
Svet iS Sostro se je seznanil s Poroiilom o doseienih ciljih in rezultatih proraiunskega
uporabnika, s Poroiilom o doseZenih ciljih in rezultatih na nivoju podroija proraiunske
porabeo glavnih programov in podprogramov ter s Poroiilom o realizaciji finaninega nairta
Cetrtne skupnosti Sostro zn leto 2019 in nanje nima pripomb. Poroiila so priloge tega
zapisnika.
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Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta'

Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

AD6
Razno

1. Program dela dru5tev ztleto2020
nredsedijodi je prisotne opomnil, da je potrebno pozvati druStva iz detrtne skupnosti, da po5ljejo

programe dela s katerim bi Zeleli sodelovati pri izvalanju programa Sveta CS Sostro. Zato ie

predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 16112:

Svet dS Sostro pozove drultva iz obmoija dS Sostro, da do 20. februarj a 2020, na sedeZ CS

Sostro, po5ljejo program dela dru5tvt ztleto 2020'

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta'

Sklep je bil sprejet.

Dnevni red 12.

21.10 uri.

Zapisala:
Moica Bokal Osolnik, svetovalka

seJe Sveta detrtne skupnosti Sostro je bil izdrpan in predsedujodi je sejo zakljudil ob

Igor Koprivnikar
Predsednik Sveta

Cetrtne skupnosti Sostro
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