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ZAPISNIK

7. seje Sveta detrtne skupnosti Sostro Mestne obiine Ljubljana, ki je bila v ietrtek,
20.5.2019 ob 19.00 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, 3t.24116 - upb) sklical in vodil
lgor Koprivnikar, predsednik Sveta ietrtne skupnosti Sostro.

Ob zadetku seje Svetaje predsedujodi ugotovil, daje na seji od l3 dlanov Svetanavzodih 10 dlanov.
kar pomeni, da je bil Svet Cetrtne skupnosti Sostro sklepden in je lahko pridel z delom.

Prisotni ilani sveta: Maru5a Babnik, Jan Bitenc, Marjan Bitenc, Marija Ga5per5id, Anton Goriid,
Mira Kam5ek, Igor Koprivnikar, Marjanca Marn, TomaL Svete in Domen Zajec.
Opravideno odsotna dlana sveta: Edis Kadiri6 in Stanko Miklavec.
Odsotna ilanica sveta: Mojca Bondar Miklavec
Ostali prisotni: Mojca Bokal Osolnik in Bojan Pirih - SLS MU MOL.

Lista prisotnih na 7. redni seji Sveta Cetrtne skupnosti Sostro je sestavni del tega zapisnika.

ilani Sveta iS Sostro so z vabilom in gradivom na 7. redno sejo Sveta iS Sostro prejeli naslednji
predlog DNEVNEGA REDA:

l. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje
2. Poroiilopredsednika
3. Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta
4. Pregled realizacije sklepov sveta iS
5. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
6, Razno

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

Navzodih je bilo l0 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 dlanov Sveta.
Zapredlagani dnevni redje glasovalo l0 dlanov Sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

Predsedujodije pre3el na prvo todko dnevnega reda:

AD1

Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje

Predsedujodi je prebral predlog zapisnika 6. redne seje. Pripomb na predlog zapisnika ni bilo, zato je
predsedujodi dal na glasovanje predlog sklepa 1/7:
Svet Cetrtne skupnosti Sostro potrjuje zapisnik 6. redne seje Sveta tetrtne skupnosfi Sostro.

Navzodih je bilo 10 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklep je glasovalo 10 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.



f
AD2

Poroiilo predsednika

1. Poroiilo o nelegalnem odlagali5iu smeti na Peiarju
Predsedujodi ie porodal, da so bile nelegalno odloZene smeti na Pedarju v torek, dne 18.6.19.
odstranjene. Predsedujodi se je zahvalil MU MOL (predvsem Inipektoratu MOL). Zupanu MOL. g.

Zoranu Jankovidu ter podZupanu MOL, g. Dejanu Crneku, za uspeSno posredovanje pri urejanju
zadeve.

2. Koordinacija podZupana MOL, g. Dejana Crneka s predsedniki ietrtnih skupnosti
Predsedujodi je prisotne seznanil, da je 12.6.19, potekala koordinacija podZupana, g. Dejana Crneka s

predsedniki svetov detrtnih skupnosti MOL. Tokrat je koordinacija potekala na CS Rudnik. Prisotni
so si ogledali delovanje v obratu ROCERO na Barju.

3. Koordinacija podZupana MOL, g. Dejana Crneka in predstavniki OGDP MU MOL
Predsedujodi je porodal, da je bil, dne 6.6.19, skupaj s strokovno sodelavko SLS MU MOL, go.
Mojco Bokal Osolnik, prisoten na koordinaciji pri podZupanu MOL. g. Dejanu Crneku, na kateri sta

bila prisotna tudi predstavnika OGDP MU MOL (g. David Polutnik - nadelnik oddelka in ga. Ur5ula
Longar . vodja prometa). Na sestanku so bile obravnavane zadeve iz preteklega leta. Povedal je, da

sestanek ocenjuje kot precej uspe5en, saj je bilo dogovorjeno, da se bosta odvodnjavanji na Malem
Lipoglavu in v Gabrju pri Jandah, ki v lanskem letu nista bili ustrezno sanirani, uredili v letoSnjem

letu. Prav tako bo asfaltiran strmi klanec na cesti Dolgo Brdo Jande. V leto5njem letu bo urejana tudi
preplastitev ceste Besnica - Vnajnarje. Na najoZjem delu Ceste II. grupe odredov (pri gostilni Kovad
v Sostrern) se bodo na plodnik postavili kolidki, ki bodo prepredevali voZnjo po plodniku. V dolini
Besnice, pri POS Besnica, se bo postavil vsaj en nadstresek na avtobusni postaji (mogode tudi na

obeh straneh). V postopku pa je tudi ureditev prehoda za pe5ce na Litij ski cesti (v kriZiSdu s Cesto 13.
j_ulija; in na cesti Sostro - Podlipoglav (v kriZiSdu s cesto V Karlovce). V letoSnjem letu bo na sedeZu

CS potekala tudi predstavitev izgradnje kanalizacije na obmodju Sostra.

4. Sestanek z novinarko dasopisa Dnevnik
Predsedujodi je porodal. da je r.'torek. dne 18.6.i9. imel sestanek oziroma intervju z novinarko
Dnevnika, go. Vesno Vavpoti6. Na sestanku je bil prisoten tudi podpredsednik sveta CS Sostro. g.
Marjan Bitenc ter strokovna sodelavka SLS MU MOL. ga. Mojca Bokal Osolnik.
Prisotne je seznanil, da je novinarka ielela informacije o najbolj peredih problemih v iS Sostro.
Povedal je, da je izpostavil problematiko vodovodov ter nevzdrLne prometne razmere, predvsem
zaradi delovanja Kamnoloma Sostro (tudi okoljsko problematiko zaradi kamnoloma). Povedal pa je,
da CS Sostro na re5evanje zadev gleda pozitivno in verjame, da se bodo v dobrem sodelovanju s

pristojnimi sluZbami uredili tudi navedene zadeve. Zaenkrat sodelovanje z MOL poteka dobro in upa,
da bo tako tudi v bodode.

5. OiiSienje obcestnega kanala v Podmolniku
Predsedujodi je porodal, da je JP VO-KA Snaga odistilo obcestni kanal ob Cesti 13. julija (od odcepa
za brunarico Zadvor) in vse do Podmolnika, do kjer poteka jarek. Predsedujodi se je izvajalcem
zahvalil za dobro izvedeno delo.

AD3
Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta

l. Ureditev krajinskega parka v Besnici
Clan sveta, g. TomaL Svete, je podal pobudo, da se dolina Besnice uredi v kraj inski park. Prisotni
so o predlogu razpravljali in menili, da nimajo dovolj informacij, da bi odlodali o tako poemebni
odloditvi ter da je pred tem potrebno povpra5ati krajane Besnice, de si tega sploh Zelijo . Zatos o

predlagali, da se jeseni sklide izredna seja na to temo, na katero se povabi tudi predstavnike
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Krajinskega parka Barje ter predstavnika Oddelka za razvoj podeZelja MOL, g. Gorazda Masla in

Maruiko Markoriic. ki imajo z navedenega podrodja zagotovo ved znanja in informacij.
Zato je po kondani razpravi predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 217:

Svet CS Sostro jeseni 2019 organizira izredno seji na temo >Ureditev krajinskega parka
Besnica<<, na katero se povabi predstavnike Krajinskega parka Barje ter predstavnika

. 
Oddelka za razx,oj podeielja MOL, g. Gorazda Masla in Maru5ko Markoviii.

Navzodih je bilo l0 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 10 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

2. Ureditev dodatnega postajali5ia na liniji LPP 5t.24 v Dobrunjah
ilani sveta so obravnavali pobudo krajana za ureditev dodatnega postajali5da LPP na liniji 5t. 24 v
Dobrunjah, in sicer med Gasilskim domom v Bizoviku ter podjetjem JOL d.o.o. v Dobrunjah.

PostajafiSdi sta sedaj postavljeni narazdalji 1.1 km, najvedji problem pa predstavlja to, da je cesta

ravna, vozniki vozijo prehitro, ob cesti pa ni plocnika. Po tej cesti vsak dan hodi pei na avtobus

veliko otrok, prav tako tudi dUaki.Studentje in ostalikrajani. V zgodnjih jutranjih urah, zlasti pozimi,
je cesta neosvetljena ter 5e bolj nevarna. Zatokrajani predlagajo postavitev dodatnega postajali5da ter

osvetlitev postajali5d. Prisotni dlani sveta so se pobudo strinjali, zato je predsedujodi dal na

glasovanje naslednji predlog sklepa 3/7:
Svet dS Sostro predlaga OGDP MU MOL postavitev dodatnega avtobusnega postajali5ia v
Dobrunjah (med Gasilskim domom Bizovik in podjetjem JOL d.o.o.). Svet CS Sostro ugotavlja'
da je razdalja med obstojeiima postajaliSiema 1,1 km. Na tem delu ceste tudi ni -ploinika'
otroci (tudi dijaki, Studenlje in ostali krajani) pa hodijo ob cesti na avtobus. Svet eS Sostro

zaradi poveianja varnosti prosi za postavitev dodatnega postajali5ia, do ureditve ploinika ob

navedeni cesti.

Navzodih je bilo 10 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo l0 dlanor Sveta.
Zapredlagani sklep je glasor alo 10 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

3. Asfaltiranje dela Trpinieve ulice
Prisotni so obravavali pobudo krajana za asfaltiranje dela Trpindeve ceste. Prisotni so se s predlogom

strinjali. zatoje predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 4i7:
Svet eS Sostro predlaga OGDP MU MOL, da se v iasu, ko se bo urejala kanalizacija na
Trpinievi ulici, asfaltira tudi del Trpinieve ulice, in sicer od odcepa Litijske ceste do hi3nih
Stevilk Litijska cesta237a in 231b (pribliino 100 m).

Navzodih je bilo 10 dlanov Sveta.

Opredeljenihje bilo 10 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo l0 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

Obrez in odstranitev nevarnih suhih vej ob Cesti II. grupe odredov
Podpreclsednik sveta, g. Marjan Bitenc, je prisotne seznanil, da je ob Cesti Il. grupe odredov (bliZina

objekta 65), nevarno drevo s suhimi vejami. Povedal je, da veje padajo na cesto, zato je predlagal, da

se ustrezno ukrepa. Po kondani razpravtje predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa

Jt ti
Svet iS Sostro opozori lastnika zemlji5ia, da obreie suhe veje drevesa.

Navzodih je bilo 10 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo l0 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 10 dlanov Sveta._
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Sklep je bil sprejet.

5. Vdor ceste na PreZganju
ilanica sveta, ga. Mirakamsek, je prisotne seznanila, da je na cesti na PreZganju (v bliZini

objekta PreZganJe 13a) nastal kar precej velik vdor ceste, ki gaje potrebno dim prej sanirati. Po

kondani predstavitvije predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/7:

Svet dS Sostro predlaga, da si zadevo ogledajo predsednik dS Sostro, predstavnik KPL d.d
- 

ter strokovna sodelavka SLS MU MOL.

Navzodih je bilo 10 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 10 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 10 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

AD4
Pregled realizacije sklepov sveta eS

Prisotni d,lani sveta so pregledali pripravljeno tabelo sklepov sveta ter prejete odgovore.

Podpredsednik sveta, g. Marjan Bitenc, je predlagal, da se ponovno poilje predlog na OGDP MU

MOL, da se na spominskem obmodju Urh uredi javne sanitarije ter javni vodovod. Prisotni so se s

predlogom strinjali, zatoje predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 7/7:

bvet iS Sostro predlaga, da se v sklopu urejanja spominskega objekta na Urhu uredi gostinski

lokal vkljuino , lavnimi sanitarijami. Prav tako je na tem obmoiju potrebno napeljati javni

vodovod ter ustrezno urediti kanalizacijo.

Navzodih je bilo l0 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 10 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 10 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

AD5
Obravnava gradiva za sejo MS MOL

Prisotni dlani sveta so se seznanili z gradivom za 6. sejo MS MOL ter podali pripombe na 1 1. todko

dnevnega reda, glede povi5anja cen vrtcev. Po kondani razpravi je predsedu-iodi dal na glasovanje

naslednji predlog sklepa 7/7:
Svet eS Sostro nasprotuje zvi5anju cen vrtcev v totik5ni vi5ini. Prav tako svet CS Sostro

predlaga, da se zagotovi zadostno Stevilo mest za otroke v vrtcu Pedenjped v enoti Uienjak v
Zadvoru.

Navzodih je bilo 10 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 10 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 10 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

AD6
Razno

1. Ogled trase nove ceste proti Podlipoglavu

Predsedujodije prisotne seznanil, da bo v sredo, dne26.junija 2019 ob 15.30, potekal ogled trase

predvidene nove ceste proti Podlipoglavu. Na ogledu bo prisoten Zupan MOL, g.7'otan Jankovid

ter predstavniki MU MOL. Na sredanje pod Urhom so povabljeni tudi predstavniki krajanov, ki

se zavzemajo za potek ceste predvidene v obstojedem OPN MOL ter predstavniki krajanov, ki si
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Zelijo, da se izgradnja nove ceste pridne Ze od Litijske ceste dalje in poteka tudi pod Urhom. Ga.

Maru5a Babnik je predlagala, da se na ogled povabi tudi predstavnike CI za zapftje Kamnoloma

Sostro. Nekateri dlani sveta se s predlogom niso strnjali, ker so bili mnenja, da je tema ogleda

nova cesta in ne delovanie kamnoloma. Prisotni so predlagali, da je na sestanku potrebno

izpostaviti sledede:

- Cesta mora biti namenjena potrebam kraja in ne le potrebam Kamnoloma Sostro.

- Cesta mora biti zgrajena do Podlipoglava (ne samo do kamnoloma).

- Ponovno naj se proudi potrebna Sirina ceste (da ne bo cesta pre5iroka - da se obvaruje dim

ved krnetijskih povr5in).

- Pridobiti informacije ali bo cesta drLavnega ali obdinskega pomena.

- Pridobiti informacije ali se bodo zaradi nove ceste dodale kak5ne nove dejavnosti v

Kamnolomu Sostro.

2. Sestanekza vodovod Besnica

Predsedujodi je prisotne seznanil z informacijo OGDP MU MOL, da bo predvideni sestanek s

predstavniki OGDP MU MOL, glede izgradnje vodovoda Besnica, jutri, v petek 21. junija 2019

ob 17.30 uri, v POS Besnica. Sestanek je bil organiziran Sele danes, zato ni mogle prej obvestiti.

Danes so bili obvesdeni vsi krajani Besnice od katerih ima CS kontaktne podatke, s proinjo, da

obvestijo cim vei krajanov.

3. Javna razgrnitev OPN ZaPori
Predsedujodi je prisotne seznanil, da bo potekala javna razgrnitev OPN Zapori od 3. julija do 5.

avgusta 2019, na sedeZu iS Sostro. Javna obravnava pa bo 10. julija, s pridetkom ob 17.00 uri.

4. Prireditev na Malem Lipoglavu - prevzem novega gasilskega avtomobila

ilan sveta, g. Anton Gor5id je porodal o prisotnosti na gasilski prireditvi na Malem Lipoglavu.

Povedal je, da je zastopal Sret eS Sostro ter, da je bila prireditev lepo izvedena in se je

nadaljevala z gasilsko veselico. Povedal je, da so gasilci izrazili Zeljo. da bi CS Sostro kupila

Sotor za izvedbo podobnih prireditev v primerih slabega vremena.

5. Lokalni informator
e lanica sveta, ga. Maruia Babnik, je prisotne seznanila, da priprava gradiva za lokalni informator

Ze poteka. Gradiva je poslalo Ze tudi veliko dru5tev, zakar se jim zahvaljuje. Hkrati pa je prisotne

ponovno povabila k podajanju predlogov za naziv informatorja. Kot moZnost je navedla

>Sostrski odmev<.

6. Gradnja novih stanovanj v Bizoviku
ilanica Sveta, ga. Maruia Babnik, je porodala o gradnji novih 140 stanovanj v Bizoviku. Pri tem

je opozorila, daje pri gradnji tako velikega Stevila stanovanj potrebno predvideti tudi povedanje

mest v vrtcih in osnovnih Solah na obmodju Bizovika in okolice.
povedala je, da informacije MOL, da je na obmodju MOL, zadostno prosto Stevilo mest v vrtcih

in 5olah, ne zadostuje, saj se ta podatek nana5a na obmodje celotne MOL. Prosta mesta v vrtcih in

Solah je potrebno zagotavljati po posameznih obmodjih MOL. ie se gradijo stanovanju v

Bizoviku, mora biti na obmodju vzhodnega dela Ljubljane 1e S Golovec, iS Sostro in CS Polje)

zadostno Stevilo mest in ne nekje na drugem delu Ljubljane. Nedopustno je, da bi starSi morali

voziti otroke na drug konec Ljubljane.
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Dnevni red 7. seje Sveta ietrtne skupnosti Sostro je bil izdrpan in predsedujodi je sejo zakljudil ob

21. 30 uri.

Zapisala:
Moica Bokal Osolnik, svetovalka

Igor Koprivnikar
Predsednik Sveta

Cetrtne skupnosti Sostro


