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Predlog

APISNIK

32. seje Sveta Cetrtne skupnosti Sostro Mestne obiine Ljubljana, ki je bila v torek,
03.04.2018 ob 18.30 uri, v sejni sobi SluZbe za lokalno samoupravo, Mestne obdine 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 8 dlanov,
kar pomeni, da je bil Svet eetrtne skupnosti Sostro sklepden in je lahko pridel z delom.

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

Lista prisotnihna32. redni seji Sveta Cetrtne skupnosti Sostro je sestavni deltega zapisnika.

ilani Sveta iS Sostro so z vabilom in gradivom na 32.redno sejo Sveta CS Sostro prejeli naslednji
predlog DNE\TNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 31. redne seje Sveta iS Sostro
2. Poroiilo predsednika
3. Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta
4. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
5. Priprava Predloga finaninega nairta iS Sostro zaleto20lg
6. Razno

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta.
Zapredlagani dnevni redje glasovalo 8 dlanov Sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

Predsedujodije pre5el na prvo todko dnevnega reda:

ADl
Pregled in potrditev zapisnika 31. redne seje Sveta dS Sostro

Predsedujodi je prebral predlog zapisnika 31. redne seje. Pripomb na predloga zapisnika ni bilo, zato
je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 1/31:
Svet ietrtne skupnosti Sostro potrjuje zapisnik 31. redne seje Sveta ietrtne skupnosti Sostro.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta.
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Zapredlagani sklep je glasovalo 8 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

ADz
Poroiilo predsednika

1. Koordinacija predsednikov iS MOL s predstavniki OGDP MU MOL
Predsedujodi je prisotne seznanil, da se je udeleZil koordinacije s predstavniki OGDP MU MOL, ki je
potekala pri podZupanu MOL, g. Dejanu Crneku, dne 14.03.2018. Povedal je, da je izpostavil tri
trenutno najbolj perede zadeve, in sicer: Ureditev prehoda za pe5ce na Litijski cesti v kriZiSdu s Cesto
13. julija, ureditev izmenidnega prometa na cesti proti Sadinji vasi mimo gostilne Kovad v Sostrem
ter saniranje cest v hribovitem delu CS Sostro, predvsem je nujno potrebna sanacija ceste proti
Vnajnarjem.

2. Siritev pokopali5ia Sostro
Predsedujodije prisotne seznanil, da se Ze izvajajo gradbena delaza Siritev pokopaliSda Sostro.

3. Vandalizem - sedeZ dS Sostro
Predsedujodi je prisotne seznanil, da se na sedeZu iS Sostro, predvsem v predverju in spodnjih
toaletnih prostorih ter v okolici sedeZa iS Sostro pogosti pojavlja vandalizem. Predvideva se, da
vandalizem povzrodajo mladoletne skupine (predvsem osnovno5olci), ki se vedkrat zadrLujejo
prostorih in v okolici sedeZa CS Sostro. V roku dveh mesecev je bila namred trikrat razbita Sipa na
samostojedi vitrini, po5kodovan in odlomljen obvestilni znakza defibrilator, v toaletnih prostorih pa
se tudi pojavljajo razlidne nev5ednosti. Prav tako mladina zelo pogosto pu5da smeti v preddverju.
Prisotni so o problematiki razpravljali in predlagali, da se o tem obvesti tudi OS Sostro. Zato je
predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Svet CS Sostro na OS Sostro po5lje dopis, s katerim OS Sostro seznani z vandalizmom, ki se
dogaja v prostorih ter v okolici sedeZa dS Sostro.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklep je glasovalo 8 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

4. Ogled ceste Javor Lani5ie
Predsedujodi je prisotne seznanil, da je bil danes, skupaj s strokovno sodelavko SLS MU MOL,
Mojco Bokal Osolnik, na terenskem ogledu na Javorju (Lani5de), kjer eden izmed lastnikov zemlji5d
ob javni cesti vztraja, daje pri5lo pri urejanju ceste, do posega v njegovo zasebno zemlji5de. Ogled je
bil opravljen skupaj z njegovim odvetnikom. Na ogledu je bilo ugotovljeno, da je bil narejen manj5i
poseg v njegovo zemljiSde (nasutje peska - cca 50 cm dez mejo ob robu cesti5da, postavitev dela
meteornega ja3ka), vendar je sedaj vse urejeno in posegov v njegovo privatno zemlji5de, ni ved.
Lastnik zemlji5da navaja, da je CS Sostro, pri urejanju javne ceste, na njegovi parceli povzrodila
veliko Skode. Predsedujodi je povedal, da je mnenja, da so trditve lastnika zemlji5da neutemeljene, saj

se je z ureditvijo odvodnjavanja meteorne vode, izbolj5alo stanje tudi na njegovi parceli. Pred tem je
voda tekla prosto po njegovi parceli in odna5ala zemljo. Z vgradnjo meteornega ja5ka in narejenim
odvodnjavanjem, pa se je ta voda in voda iz sosednje parcele ujela v ja5ek, in zato voda meje ved
neizpodkopava.

AD3
Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta

1. Sanacija ceste v Zavr5ju - g. Marjan Bitenc
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ilan sveta, g. Marjan Bitenc, je podal pisno pobudo za ureditev ceste skozi vas Zavrlje. Povedal je,
dajecestamimoobjektaZavrsje 5,resnidnopotrebnasanacije.Potrebnojenujnosanirativsaj 10m'z

asfalta. Predsedujodije po kondani razpravi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Svet dS Sostro po5lje pobudo na OGDP' da sanira cesto v Zavr5ju, predvsem v delu, kjer je to
nujno potrebno.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklep je glasovalo 8 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

2. Prestavitev hitrostne ovire - Cesta II. Grupe odredov nasproti Sole

ilani sveta so se seznanili s pobudo krajana, ki predlaga, da se hitrostna ovira na Cesti II. Grupe

odredov med Solo in pokopali5dem prestavi pred nvoz za pokopaliSde, saj ima pobudnik v bliZini
stanovanjski objekt in se voZnja dez hitrostno oviro zelo sliSi, kar je precej motede. Prisotni so

predlagali, da se prestavitev izvede v okviru gradnje kanalizacije. Zato je predsedujodi dal na

glasovanje naslednji predlog sklepa:

Svet eS Sostro predlagao da se v okviru izgradnje kanalizacije po Cesti II. grupe odredov

hitrostna ovira, ki se sedaj nahaja med osnovno Solo in pokopali5iem, prestavi pred uvoz za

novo pokopaliSie. Svet dS Sostro prav tako predlaga, da se hitrostna ovira naredi malo niZja.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 8 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

3. Izgradnja vodovoda Besnica
Prisotni so razpravljali o izgradnji vodovoda skozi dolino Besnice. Predsedujodi je prisotne sezanil,

da so v Proradunu MOL predvidena finandna sredstva za izgradnjo vodovoda, ter da je zadeva

trenutno v fazi pridobivanja soglasij od lastnikov zemlji5d, za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OGDP MU MOL je eS Sostro zaprosil za pomod pri pridobivanju soglasij, ker eden izmed lastnikov

zemlji5d ne Zeli podpisati soglasja. Prisotni so se dogovorili, da se bodo v soboto, dne 7.4.18, v
okviru izredne terenske seje, z lastnikom zemlji5da, ki ne Zeli podpisati soglasja, osebno pogovorili.

Zato je predsedujodi dal na glasovanje predlog sklepa:

Svet eS Sostro bo v soboto dne, 07.04.2018, opravil terenski ogled predvidene trase vodovoda
po dolini Besnice. V okviru terenskega ogleda se bodo ilani sveta tudi osebno pogovorili z

lastnikom zemlji5ia, ki ima pomisleke gtede podpisa soglasja za prekop zemlji5ia.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 8 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

4. Sprememba linije LPP 3t.24 in 26

ilani sveta so obraviavali pobudo krajanke iz Volavelj, ki navaja, da so avtobusne linije LPP 3t' 24

in 26 nepovezaneter da ni povezaveiz Sostra do Zalo5ke ceste. Prisotni so razpravljali o zadevi ter

predlagaii, da se ponovno vzpostavi povezavo med Sostom in Zalo5ko cesto' Po kondani tazpravi je

predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Svet ds Sostro pr"-dlugu, da se po koniani izgradnji rondoja na Zalobki cesti opravi sestanek s

predstavniki LPP, zaradi boljSe povezanosti med linijami LPP 3t.24 in26.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta. 
?



Zapredlagani sklep je glasovalo 8 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD4
Obravnava gradiva za sejo MS MOL

1. Pripombe k 7. toiki dnevnega reda 33. redne seje Mestnega sveta MOL - Osnutek Odloka
o proraiunu MOL za leto 2019

Svet iS Sostro se je seznanil z Osnutkom Proraduna MOL zaleto 2019. Prisotni so v razpravi podali
nekatere pripombe na osnutek proraduna, zato je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
Svet CS Sostro predlaga, da se v Osnutku proraiuna zaleto2019 zagotovi finanina sredstva za
ureditev naslednjih zadevz
l. Vodovodi
Svet CS Sostro zahteva, da se v Proradunu lr4OL za leto 2019 zagotovijo vsa potrebna sredstva za

dokonino izgradnjo vodovodov in ureditev vodooskrbe prebivalcev Mestne obiine Ljubljana
(eS Sostro), ki nimajo osnovne vodooskrbe. Svet CS Sostro zahteva, da se najprej zgradi vse 5e

nezgrajene vodovode, Sele nato naj se pristopi k prikljudevanju dobrodelujodih lokalnih vodovodov
na mestni vodovod.
Svet iS Sostro zahteva, da se pri izgradnji vodovodov upo5teva nadelo nujnosti projekta, predvsem

pa, da se sredstva planirajo racionalno in ekonomidno. Svet CS Sostro zahteva, da se projektiinaiajo
pravodasno ter z vso skrbnostjo, da ne bi zaradi zakasnitve pri pridobivanju gradbenih dovoljenj,
prihajalo do neizgradnje vodovodov ter s tem prelaganje sredstev v kasnejie proradune. Iz
proradunov MOL je razxidno, daLe zadnjih 10 let prihaja do prelaganja finandnih sredstev v kasnej5a

leta, kar je pri tako pomembni zadevi kot je oskrba prebivalcev s pitno vodo, nedopustno.
Svet eS opozarja, da je najvedji problem vodoskrbe na obmodjih hribovitega dela, in sicer ustreznost
in kolidina pitne vode na Jandah, Tuji Grm, Gabrje pri Jandah, Vnajnarje, dolina Besnice in Zagarski
vrh. V niZinskem delu pa naselje Pot v Podgorje.

2. Cestnainfrastruktura
- v Proradunu MOL se navede vse ceste, ki bodo urejene v okviru EU projekta >>Dograditev

kanalizacije v aglomeracijalt nad 2000 PE v MOL - del3<
- Zagotovi finandna sredstva za asfaltiranje cest v hribovitem delu CS Sostro (Dolgo Brdo, Ravno

Brdo - Javor, Ravno Brdo - Besnica, Javor vas, Javor LaniSde, PreZganje, Sentpavel,
Podmolni5ka cesta do vodohrana, Vnajnarje - Gabrje, Gabrje - novo naselje, Gabrje - Lani5e) in
v niZinskem delu, za asfaltiranje Gobarske poti.

- Zagotovi finandna sredstva za odkup zemlji5d in ureditev ceste od kriZi5da Sadinja VasA/
Karlovce do Podlipoglava ter da se ob cesti uredi plodnik in javna razsvetljava.

3. Odkupi zemlji5i
Svet CS Sostro predlaga, da se:

- Zagotovi finandna sredstva za odkup zemljiSd ob cesti Besnica * Jande - Tuji Grm.

- zagotovi finandna sredstva za odkup zemljiSd ob cesti Besnica - volavlje.
- Zagotovi finandna sredstva za odkup zemlji5d za rekonstrukcijo Litijske ceste.

- zagotovi finandna sredstva za odkup zemljisd za ureditev Gobarske poti.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 8 dlanov Sveta'

Sklep je bil sprejet.



AD5
Priprava Predloga finaninega nairta dS Sostro zaleto20lg

Predsedujodi je prisotnim predstavil pripravljeno gradivo za Finandni nadrt za leto 2019. Prisotni na

predlog Finandnega nadrta zaleto 2019 niso imeli pripomb, zatoje predsedujodi dal na glasovanje

naslednji predlog sklepa 6/19:
Svet dS Sostro potrjuje Finanini nairt eS Sostro zrleto 2019 z razdelitvijo finaninih sredstev
kot je razvidno iz priloZene tabele in obrazloZitve.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta.
Zapredlaganisklep je glasovalo 8 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

AD6
Razno

1. Izredna seja Sveta dS Sostro

Predsedujodi je prisotne opomnil, da je v soboto, dne 7 .4.18 ob 9.00 izredna seja Sveta e S Sostro, ki

bo potekala na terenu. V okviru seje bo potekala tudi distilna akcija. Predsedujodi je prisotne pomal,

da se udeleZijo seje ter tudi distilne akcije, ki se bo izvajalav sodelovanju z dru5tvi in ostalimi krajani

v CS Sostro.

Dnevni red 32. seje Sveta ietrtne skupnosti Sostro je bil izdrpan in predsedujodi je sejo zakljudil ob

20.25 uri.

Zapisala:
Mojca Bokal Osolnik, svetovalka

Janez Mo5krid
Predsednik Sveta

ietrtne skupnosti Sostro
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