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ZAPISNIK

33. seje Sveta^detrtne skupnosti Sostro Mestne obiine Ljubljana, ki je bila v torek,
15'05'2018 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, it. 24116 - upb) sklical in vodil
Janez MoSkrid, predsednik Sveta ietrtne skupnosti Sostro.

ob zadetku seje Sveta je predsedujodi ugotovil, da je na seji od 13 dlanov Sveta navzodih g dlanov,
kar pomeni, da je bil Svet e etrtne skupnosti Sostro sttepeen in.le lahko pridel z delom.

Prisotni ilani sveta: Marjan Bitenc, Marija Ga5per5id, Anton Gor5id, Edis Kadiri6, Igor Koprivnikar,
Marjanca Marn, Janez Mo5krid in Jasminka Vrakelja.
Opraviieno odsotna ilanica sveta: Mojca Bondar Mikalvec, Matej Javornik in Jernej Rigler.
Odsotni ilani sveta: Endis Kalabi6 in Nuia Selan.
ostali prisotni: Mojca Bokal osolnik in Bojan pirih - sLS MU MoL.

Lista prisotnih na 33. redni seji Sveta ietrtne skupnosti Sostro je sestavni deltega zapisnika.

ilani Sveta iS Sostro so z vabilom in gradivom na 33. redno sejo Sveta iS Sostro prejeli naslednji
predlog DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 32. redne seje in 6. izredne seje Sveta iS Sostro2. Poroiilo predsednika
3. Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta
4. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
5. 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.

Predsedujodi je pre5el na prvo todko dnevnega reda:

AD1
Pregled in potrditev zapisnika 32. redne seje in 6. izredne seje Sveta iS Sostro

Predsedujodi je prebral predlog zapisnika 32. redne seje in predlog zapisnika 6. izredne seje. pripomb
na predloga zapisnikov ni bilo, zato je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa i/33:
Svet Cetrtne skupnosti Sostro potrjuje zapisnik 32. redne seje in zapisnik 6. izredne seje Sveta
Cetrtne 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.

AD2
Poroiilo predsednika

1. Sanacija cesta Besnica- Janie
Predsedujodi je prisotne seznanil z informacijami, kijih je OGDP MU MOL posredovala na iS
Sostro, glede sanacij e plaz:u na cesti Besnica - Jande. Povedal je, da narodnikpripravlja geolo5ko
porodilo za sanacijo plazu. Ko bo pripravljena dokumentacrja, pa se bo pridelo s sanacijo ceste.
Prisotni so o zadevi razpravljali in po kondanirazpravije predsedujodi dal na glasovanje naslednji
predlog sklepa 2/33:
Svet CS Sostro zaprosi MOL MU OGDP, da iim prej pristopi k sanaciji plazu Besnica - Janie,
da bo spet prevozna. Cesta je za okoliSke prebivalce velikega pomena, zato Svet tS Sostro
opozarja, da je to izredna situacija ter da je plaz nastal Le dva meseca nazajrna terenu pa Se ni
vidnih sprememb.

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

2. Poroiilo o izgradnji vodovoda v dolini Besnice
Predsedujodi je porodal o sestanku na OGDP MU MOL glede izgradnje vodovoda v Besnici. povedal
je, da je na sestanku g. Kocuvan (OGDP MU MOL) predstavil vse pogodbe. Vedina pogodb je
podpisanih, ostale so v fazi podpisovanja, le en lastnik se s podpisom pogodbe ne strinja. V kolikor
lastnik zemlji5da pogodbe ne bo podpisal, bo potrebno spremeniti traso izgiadnje vodovoda.

3. ureditev prehoda za pe5ce na Litijski cesti v krizisiu s cesto 13. julija
Predsedujodi je prisotne seznanil, da je potekal ogled kriZi5da s preditavniki OGDP MU MOL,
predstavnikom KPL ter projektantom, ki bo pripravil projektno dokumentacijo za ureditev kriZiida.
Povedal je, da je oGDP MU MOL izdal narodilo male vrednosti za izdelaio projekta za ureditev
kriZiSda.

4. Ureditev prehoda za pe5ce na cesti Podlipoglav - V Karlovce
Predsedujodi je prisotne seznanil, da je potekal ogled kriZi5da s predstavniki OGDP MU MOL,
predstavnikom KPL ter projektantom ter da je projektna dokumentacija Le pripravljena. OGDp MU
MOL je iS Sostro ,uptoiit za sodelovanjl pri pridobivanju soglasij za pridobite v zemljll1, za
ureditev kriZi5da. iS Sostro se bo pogovorili z lastniki zemlji5d tei lim predstavila pr"iluguno
ureditev kriZi5da, ki predstavlja ureditev obojestranskega plodnika ter prehod za pesce.

5. Ureditev ceste iez Peiarja
Predsedujodi je prisotne seznanil, da je cesta dez Pedarja asfaltirana, saniran je tudi plaz, tako da je
cesta normalno prevozna.



AD3

Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta

l. Ureditev vodooskrbe v spominskem kompleksu na Urhu in ureditev javnih sanitarij

ilan sveta, g. Marjan Bitenc, je povedal, da spominski komleks vkljudno z meLnarrio nima

napeljanega javnega vodovoda. Zato je predlagal, da se poskrbi, da bo vodovod napeljan tudi v ta

oU3.tt. fft<raii je piedlagal, da se na tem obmodju uredi tudi javne sanitarije, saj je na tem obmodju

dnevno veliko Stwilo obiskovalcev. Prisotni so se s predlogom strinjali, zato je predsedujodi dal na

glasovanje naslednji predlog sklepa 3/33:

Svet dS Sostro ugotavlja, da.na obmoiju spominskega parka Urh 5e vedno ni napeljanega

javnega vodovoda, zato Svet dS Sostro predlaga, da se to iim prej uredi. Prav tako Svet CS
"Sostro'predlaga, 

da se na tem obmoiju uredi javne sanitarije, saj obmoije dnevno obiSie veije

Stevilo obiskovalcev.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta'

Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 8 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

2. Ureditev vodooskrbe v naselju Podgorje
ilan sveta, g. Marjan Bitenc, je piedlaga! da se v naselju Podgorje dim prej uredi javni vodovod, saj

krajani Ze visto let daka.lo nu ta'uodovod. Zato je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog

sklepa 4/33:
svet cs Sostro opozarja MoL MU OGDP, da je naselje Podgorje 5e vedno brez ustrezne pitne

vode ter da je napeljava javnega vodovoda na tem obmoiju nujno potrebna, zato je potrebno

vodovod urediti iim Prej.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta'

Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 8 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

3. Sanacija ceste v ZagrdiSiu
ilani sveta so predlagali, du i. potrebno sanirati asfalt skozi vas Zagtadi3de ter plaz na omenJenl

cesti. predsedujodi je prisotni seznanil z odgovorom MOL MU OGDP, da bo asfalt saniran v

leto5njem letu.

4. Dostopnost voli5i v dS Sostro
ituni* ,u"tu, gu. Marija Gaspersid, je opozorila, da je bil pri izvedbi referenduma, ki je potekal I 3 '

maja 201g, -J"n dostop do obietta-Cesla II. Grupe odredov 43, kjer je potekal referendum. Dostop

je bil moten zaradi prireditve "MolniSki tek", ki je potekal istodasno. Zaradi prireditve sta bili delno

zaprtiCesta IL Grupe odredov ter Cesta 13. julija. Ga. Ga5per5ic je opozorila, da se.nalsednjid v dasu

volitev oziroma referendumov, tak3ne prireditve ne smejo odvijati, saj motijo prost dostop do voli5d'

predsedujodi pa je opozoril, da so bila na dan referenduma v OS Sostro, v avli 5ole, vsa tri volisda,

kar je prevee. fou"Oitle, da volisda lahko ostanejo v razredih v OS Sostro, kot so bila do sedaj, saj je

dostop mozen tudi za"invalide, iz zadnie strani Sole. Potrebno je le vidno oznaditi vhod v voliSda'

p;i;;" je seznanil, da bo voli5de na sedeZu iS Sostro, od sedaj dalje, v dvorani, zaradi ustrezne

dostopnosti za invalide.
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AD4
Obravnava gradiva za sejo MS MOL

Predsedujodi je prisotne sezanil, da bo na seji, dne 28.5.18, obravnavan OPN MOL. Povedal je, daza
iS Sostro ni vedjih sprememb. Najved sprememb je pri cestah, v OPN MOL ostaja tudi nova cesta do
Podlipoglava. Nekaj malih spremmeb pa je pri posamezniki glede spremmebe namembnosti zemlji5d,
vedinoma iz kmetijske namembnosti v zemlji5da namenjena stanovanjski gradnji.

AD5
Razno

1. Odprtje nove enote vrtca Pedenjped - enota Pedenjcarstvo
Predsedujodi je porodal, da se je udeleZil prireditve ob otvoritvi nove enote vrtca Pedenjped - enota

Pedenjcarstvo. Povedal je, da je vrtec zelo lep inizrazil zadovoljstvo nad otvoritvijo vrtca. Hkrati pa
je prisotne opozoril, daje v vrtcu Pedenjped 3e vedno najved zavrnjenih vlogza sprejem v vrtec, zato
je predlagal, da se MOL pozove, da pridnejo s postopki za Siritev enote Pedenjped - enota Udenjak
(Zadvor). Po kondani razpravije predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 5/33:

Svet dS Sostro je izrazil zadovoljstvo nad odprtjem nove enote vrtca Pedenjped na Veviah.
Vendar Svet eS Sostro poudarja, da je sedaj potrebno priieti s postopki za Siritev vrtca
Pedenjped - enota Uienjak, ker ima vrtec Pedenjped 5e vedno najvei odklonjenih otrok na

obmoiju Ljubljane.

Dnevni red 33. seje Sveta ietrtne skupnosti Sostro je bil izdrpan in predsedujodije sejo zakljudil ob

20.25 uri.

Zapisala:
Mojca Bokal Osolnik, svetovalka

Janez Mo5krid
Predsednik Sveta

eetrtne skupnosti Sostro
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