
Mestna obdina
Ljubljana

Cetrtna skupnost Sostro Cesta ll. grupe odredov 43
1 261 Ljubljana-Dobrunje
telefon: 01 542 86 21
faks:07 542 86 22
m ol. sostro@lj u b ljana. s i
www.ljubljana,si

Stevi lka: 9 00-g l2O tg -4
Datum: 28.1.2019

ZAPISNIK

2' seje Sveta tetrtne skupnosti Sostro Y:rl"" obiine Ljubljana, ki je bita v ponedeljek,
28.1.2019 ob 17.00 uri, v sejni sobi SLS MU MoL, cesia Ir. g.,rp" odreiov 43.

sejo je na podlagi 7. odstavka 58. dlena Statuta MoL (Uradni list RS, !t.24116- upb) sklical in vodilIgor Koprivnikar, predsednik Sveta ietrtne skupnosti Sostro.

ob zadetku seje Sveta je predsedujodi ugotovil, da je na seji od 13 dlanov svetanavzodih l0 dlanov,
kar pomeni, da je bil Svet eetrtne skupnosti Sostro st<tepeen in je lahko pritel zdelom.

Prisotni ilani sveta: Maru5a Babnik, Jan Bitenc, Marjan Bitenc, Marija Gasper5id, Edis Kadiri6,
Mira Kamiek, Igor Koprivnikar, Marjanca Marn, Stanko Miklavec, TomaL Svete in Domen Zajec
(17.04).
Opraviieno odsotna ilanica sveta: Mojca Bondar Miklavec.
Odsoten ilan sveta: Anton Gor5id.

ostali prisotni: Mojca Bokal osolnik in Bojan pirih - sLS MU MoL.

Lista prisotnih na2' redni seji Sveta ietrtne skupnosti Sostro je sestavni deltega zapisnika.

Clani Sveta iS Sostro so z vabilom in gradivom na 2. redno sejo Sveta eS Sostro prejeli naslednji
predlog DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika l. redne seje
2. Volitve podpredsednikov pri Svetu tS Sostro
3. rmenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije4' Doloiitev odg_ovorne osebe pristo ine za posrldovanje infirmacij lavnega znaEaja5. Imenovanje Komisije za mandatna vpra$anja, volitie in imenovanja6. Ustanovitev delovnih teles pri Svetu iS Sostro
7. Posvetovanje o naiinu dera sveta ts sostro v mandatu z0lg-2022

n, Sklicevanje sej (redniho izrednih, dopisnih)
b. Dan za seje
c. Snemanje sej
d. Rok za posredovanje pobud ilanov sveta
e. Seznanitev s pravili glede varovanja osebnih podatkov

8. Razno

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

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

Predsedujodije preSel na prvo todko dnevnega reda:
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Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje

Predsedujodi je prebral predlog zapisnika l. redne seje. Pripomb na predlog zapisnika ni bilo, zato je
predsedujodi dal na glasovanje predlog sklepa 1/2:

Svet eetrtne skupnosti Sostro potrjuje zapisnik 1. redne seje Sveta Cetrtne skupnosti Sostro.

Navzodih je bilo 10 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo l0 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklep je glasovalo 10 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

AD2
Volitve podpredsednikov pri Svetu dS Sostro

Predsedujodi je prisotne seznanil, da Svet na predlog predsednika Sveta imenuje podpredsednika

oziroma podpredsednike sveta. Predlagal je, da bi Svet imel dva podpredsednika. Prisotni so se

strinjali, zato je predsedujodi za podpredsednika sveta predlagal naslednja dlana sveta:

- go. Marjanco Marn
- g. Marjana Bitenca

Predlagana kandidata sta sogla5ala s kandidatvro, zato je predsedujodi dal na glasovanje naslednji

predlog sklepa 2/2:
Svet dS Sostro imenuje naslednja podpredsednika pri Svetu CS Sostro:

- go. Marjanco Marn
- g. Marjana Bitenca

Navzodih je bilo l0 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 10 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 10 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

Predsedujoii je ugotovil, da je za podpredsednico izvoljena gospa Marjanca Marn tet za

podpredsednika Sveta CS Sostro, gospod Marjan Bitenc.

Predsedujodi jima je destital k izvolitvi in jima zaLeleluspe5no delo.

Pred naslednjo todko se je seji pridruZil dlan sveta, g' Domen Zajec.

AD3
Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije

predsedujodi je prisotnim pojasnil, da mora svet na podlagi Zakona o medijih doloditi uradno osebo

pristojno za posiedovanje iniormacij medijem. Dodal je, da je to navadno predsednik sveta. Prisotni

so se strinjali, zato je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 3/2:

Svet detitne skupnosti Sostro za odgovorno osebo za posredovanje informacij za medije

imenuje predsednika Sveta dS Sostro, g.Igorja Koprivnikarja.

Navzodih je bilo I I dlanov Sveta'

Opredeljenih je bilo I I dlanov Sveta'

Zapredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta'

Sklep je bil sprejet.

AD4

Doloiitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega znaiaja

predsedujodi je prisotnim pojasnil, da mora Svet na podlagi zakona o informacijah javnega znalaja
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doloditi uradno osebo pristojno za posredovanje informacij javnega znadaja ter da je tudi ta oseba
navadno predsednik sveta. Prisotni so se strinjali, zato je predsedujodi dal na glasovanje naslednji
predlog sklepa 4/2:
Svet Cetrtne skupnosti Sostro za odgovorno osebo pristojno za posredovanje informacij
javnega znailaja imenuje predsednika Sveta CS Sostroo g.Igorja Koprivnikarja.

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

AD5
Imenovanje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja

Predsedujodi je za predsednika KIVIVVI predlagal gospoda Jana Bitenca. Kandidat je sogla5al s
kandidaturo. Ker drugih predlogov ni bilo, je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa 5/2 :

Za predsednika Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja pri Svetu detrtne
skupnosti Sostro se imenuje ilana sveta, gospoda Jana Bitenca.

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

Predsedujoii je ugotovil, da je za predsednika Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja pri Svetu Cetrtne skupnosti Sostro imenovan gospod Jan Bitenc.

Predsedujodi je za dlana KMWI predlagal g. TomaZa Sveteta in g.
sogla5ala s kandidaturo. Ga. Marija Ga5per5id je predlagala, da se v
Zensko, da ne bodo komisjo sestavljali le mo5ki. Vendar ker predlogov
glasovanje naslednji predlog sklepa 6/2 :

Za Elana Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja
Sostro se imenujeta, g. TomaZ Svete in g. Edis Kadiri6.

Navzodih je bilo 1 I dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklep je glasovalo I I dlanov Sveta.
Sktep je bil sprejet.

Edisa Kadirii. Kandidata sta
komisijo predlaga 5e kak5no
ni bilo, je predsedujodi dal na

pri Svetu ietrtne skupnosti

Predsedujoii je ugotovil, da sta za ilana Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja pri Svetu detrtne skupnosti Sostro imenovana, gospod Tomai Svete in gospod Edis
Kadiri6.

AD6
Ustanovitev delovnih teles pri Svetu dS Sostro

Predsedujodije prisotnim predlagal, da Svet eS Sostro ponovno ustanovi delovna telesa pri Svetu eS
Sostro. Predlagal je ustanovitev dveh delovnih teles. Prisotni so se strinjali, zato je predsedujodi dal
na gla.sovanje naslednji predlog sklepa 7/2:
Svet detrtne skupnosti Sostro ustanavlja naslednja delovna telesa pri Svetu dS Sostro:
o Komisijo za urejanje prostora in komunalno infrastrukturo
r Komisijo za kulturo in druibene dejavnosti
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Komisiji sta stalni delovni telesi pri Svetu iS Sostroo sestavljajo jih predsednik in 4 ilani, od

tega po S ilani Sveta dS Sostro in po 2 zunanja Elanaz naslednjimi delovnimi podroiji:

Komisija za urejanje prostora in komunalno infrastrukturo opravlja naslednje naloge:

1. Daj! mnenja-in predtoge s podrodja urejanja prostora in prostorskega nadrtovanja

Z. Soieluje pii urejanju pogojev zazagotavlianje prometne varnosti

3. ObveSEa Svet CS o-oneinaZevanju okolja in narave ter o nedovoljenih posegih v prostor,

onesnaZevanju voda, neurejenosti strug in vodotokov

4. Spremlja stanje in opozarja na potrebne ukrepe za zagotavljanje Zivljenjskih pogojev obdanov s

posebnim poudarkom na varovanju Zivljenjskega okolja, urejanja in varstva okolja

5. 'spremlja 
in opozarja na neurejenost razgla5enih naravnih vrednot lokalnega pomena

6. Daje piedlo gi za iadrtovanje, vzdrLevanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov' naprav

in opreme
7. Zbira predloge krajanov glede komunalnega urejanja in predlaga prednostne naloge s podrodja

odprave komunalnega deficita
g. Spiemlja stanje na-podrodju turizma, trgovine in gostinstva ter daje predloge zarazvoj na teh

podrodjih
g. 'Sp."-i;u 

stanje na podrodju kmetijstva in gozdarstva ter daje predloge za razxoj na podrodju

kmetij stva in gozdarstva

10. Opravlja tudiiruge naloge v okviru delovnega podrodja' ki ga pokriva'

Komisija za kulturo in druZbene dejavnosti:
1. Spremlja stan3e na poO.oe3r, predsolske vzgoje in Solstva v detrtni skupnosti ter obravnava in daje

predloge za njihovo urejanje in razvoj

Z. Spremlja stanje na podiodju kulture u d"trtni skupnosti ter obravnava in daje predloge zaurejanje

in razvoj tega Podrodja
3. pripravlja vsebine za glasilo detrtne skupnosti

4. st<rii za urelanje in izdaiarye glasila detrtne skupnosti

5. opravlja tudi Aiuge naloge v okviru delovnega podrodja, ki ga pokriva

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta'

Zapredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta'

Sklep je bil sprejet.

In predlog sklepa 8/2:
Svet dS Sostro poobla5ia podpredsednika sveta gospoda

Sosveta za varnost.

Marjana Bitencao da opravlja naloge

Navzodih je bilo 11 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta'

Zipredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta'

Sldep je bil sPrejet.

Predsedujodi je dal na razptavo ali naj odbor za poslovno o9ryo cono Dobrunje in Pelovna skupina

za prostorsko nadrtovanje pri Svetu i-S Sostro, osianeta kot delovna telesa pri Svetu CS Sostro ali ne'

prisotni so bili -n"rr;u,"du se delovni telesi ukineta. V kolikor se bo v prihodnje izkazala potreba po

ustanovitvi kaksnega od navedenih delovnih teles, ga bo Svet dS ponovno ustanovil' Zato ie po

kondani razpravipredsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 9/2:

Svet dS Sostro rki"i; odbor za postovno obrtno cono Dobrunje in Delovno skupino za

prostorsko nairtovanje pri Svetu CS Sostro'

Navzodih je bilo 1l dlanov Sveta'

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

Sklep je bil sprejet.

V nadaljevanjuje predsedujodi predlagal, da dlani sveta podajo predloge v katerem delovnem telesu
bi Zeleli sodelovati ter da podajo predloge zunanjih dlanov za delo v delovnih telesih. Predlagal je, da

do naslednje seje sveta KMVVI pripravi predloge za imenovanje dlanov v delovna telesa pri Svetu

eS Sostro. Prisotni so se strinjali, zato je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa
l0l2z
Svet dS Sostro Komisiji za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja p1i Svetu dS Sostro
nalaga, da pripravi predlog za imenovanje ilanov v delovna telesa pri Svetu CS Sostro.

Navzodih je bilo 1l dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo I I dlanov Sveta.
Zapredlagani sklepje glasovalo I 1 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

AD7
Posvetovanje o naiinu dela Sveta dS Sostro v mandatu 2018-2022

a. Sklicevanje sej (rednih, izrednih, dopisnih)
Predsedujodije prisotne seznanil, da svet detrtne skupnosti sklicuje redne in izredne seje. Na podlagi

sklepa sveta, ki ga je Svet e S Sostro sprejel na2. redni seji, dne 8.12.2010, pa tudi dopisne seje.

b. Dan za seje
Predsedujodi je pozval prisotne, da podajo predloge kateri dan bi Zeleli, da so seje sveta in odprl

razpravo. Prisotni so predlagali razlidne dneve, vendar je vedini ustrezal detrtek oziroma so bili
neopredeljeni.Zatoje predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 11/2:

Seje Sveta eS Sostro bodo predvidoma ob ietrtkih) r^zen v izjemnih primerih, ko zaradi
razliinih okoliSiin oziroma razlogov to ni moZno, se seja skliie na kakien drug dan v tednu.

Navzodih je bilo 1l dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 11 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 11 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

Predsedujodi je prisotne seznanil, da bodo po elektronski po5ti prejeli predvidene termine sej Sveta

CS Sostro v tem letu.

c. Snemanje sej
V nadaljevanju je predsedujodi prisotnim pojasnil, da se seje Sveta iS Sostro lahko snemajo ali pa

tudi ne. Zatole prlAtagal prisotnim, da podajo svoja mnenja. elani sveta so predlagali, da se seje

snemajo, zato je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 1212:

Seje sveta CS Sostro se bodo snemale.

Navzodih je bilo l1 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 1l dlanov Sveta.

Zapredlagani sklepje glasovalo 11 dlanov Sveta'

Sklep je bil sprejet.

d. Rokza posredovanje pobud ilanov sveta
predsedujodi je predlagil,^du se pobude dlanov sveta po5ljejo pisno na sedeZ eS.-Ker je pobude

potrebno do seji sveta 5e pripraviti oziroma pridobiti kak5ne informacije o poslani pobudi, je

predlagal, da se pobude posljej-o vsaj do ponedeljka v tednu pred sejo, do 15.00 ure. Prisotni so se

itrinluii, zatojepredsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 13/2:
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Pobude in predloge za sejo Sveta iS Sostro, ilani sveta, po5ljejo na sedeZ dS Sostro, do
ponedeljka do 15.00 ure, v tednu, v katerem je predvidena seja sveta.

Navzodih je bilo I 1 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo l1 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklepje glasovalo I I dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

e. Seznanitev s pravili glede varovanja osebnih podatkov
Predsedujodije prisotne seznanil glede varstva osebnih podatkov. Seznaniljihje s sklepom Sveta eS
Sostro, ki ga je svet sprejel v preteklem mandatu, da Svet Cetrtne skupnosti Sostro Mestne obdine
Ljubljana za varstvo osebnih podatkov poobla5da oseb.o, ki je dolodena za varstvo osebnih podatkov
v MOL in bo opravljala predpisane naloge tudi za eS. Prav tako jih je seznanil, da je ta oseba
poobla3dena za varstvo osebnih podatkov na MOL-u (tako tudi za iS;, ga. Spela Manfreda.

AD8
Razno

1. Poroiilo predsednika sveta, g. Igorja Koprivnikarja s koordinacije predsednikov s

podZupanom MOL
Predsedujodi je porodal o koordinacije predsednikov sveta detrtnih skupnosti s podZupanom MOL, g.

Dejanom Crnekom. Povedal je, da je bila osrednja tema koordinacije predstavitev akcije >eisto
zame<<. G. Koprivnikar je prisotne seznanil, dabo za CS Sostro, po informacijah MOL-a, predstavitev
potekala v mesecu marcu 2019. Takrat bodo na predstavitev projekta za izgradnjo kanalizacije
povabljeni tudi krajani eS Sostro.
Predsedujodi je 5e povedal, da je bilo na koordinaciji povedano, da je za obmodje celotne Ljubljane
predvidena izvedba Stiridesetih projektov v leto3njem letu, za CS Sostro pa le eden, in sicer:
>Izgradnja ceste do Sadinje vasi<.
Clanica sveta, ga. Maru5a Babnik, je povedala, da de Ze cesta bo, mora nujno potekati do
Podlipoglava. Tudi ostali prisotni so bili takega mnenja.

2. Namestitev obvestilne table ob Cesti II. grupe odredov >>Pokopalisie<< in table prepovedano
za pse

Predsedujodije predlagal, da se ob cesti IL grupe odredov namesti obvestilno tablo s katero se oznadi
pokopali5de. Pokopali5de namred ni oznadeno in je potrebno namestiti obvestilno tablo. Prav tako je
predlagal, da se pred pokopali5dem namesti tablo >Prepovedano za pse(, ker se na pokopali5du
pojavljajo pasji iarebki, kar je neprimerno. Prisotni so se strinjali, zato je predsedujodi dal na
glasovanje naslednji predlog sklepa 1412:

Svet CS Sostro predlaga, da se v bliiini pokopali5ia namesti obvestilno tablo >>Pokopalisie<.
Svet CS Sostro predlaga, da se na vhodu na pokopaliSie namesti opozorilno tablo
>>Prepovedano za pse<(.

Navzodih je bilo 1 1 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo I 1 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklepje glasovalo 1 1 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

3. Namestitev smerokazov za pokopali5ie Sostro
Predsedujodi je predlagal, da se v kriZi5du Litijska cesta - Cesta II. grupe odredov ter v kriZi5du
Sostrska - Litijska in Sostrska - Cesta IL grupe odredov namesti smerokaze za pokopali5de Sostro.
Pokopali5de je namred sedaj dograjeno in pokopali5de obiskujejo tudi ljudje izven Sostra, zato imajo
teLave pri iskanju pokopali5da. Prisotni so se s predlogom strinjali, zato je predsedujodi dal na
glasovanje naslednji predlog sklepa 15/2:
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lY:1 9s t":tro predlaga, da se krizi5iih Litijska cesta - cesta rr. grupe odredov, soqtrska -Litijska in Sostrska - Cesta rr. grupe odredov namesti smerokaze za [okopali5ie Sostro.

Navzodih je bilo 1 I dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo I I dlanov Sveta.
Zapredlagani sklep je glasovalo l l dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

!. Projekt >iisto zrme<<- ureditev kanalizacije
clanica sveta, ga' Marusa_Bablik, je prisotne seznanila, da bo v torek, 2g.0l.lg ob 17.00 uri, vHrusici, predstavljen projekt >iisto zame<< za obmodje Hrusice. predlagala je, da bi se dlani sveta vdim vedjem Stevilu udelezili te predstavitve, deprav je na obmoe:" ,"."il:. is, saj bi se takoseznanili kako predstavitev poteka ter pripravili moreditna vpra5anja, ko bo projekt predstavljen zaSostro.

:. Podpora pobud Sveta dS Sostro v Mestnem svetu MOL
clani sveta so predlagali, da se g. AnLeta Logarja, ki je biv5i krajan iS Sostro in je dlan Mestnega
sveta MOL, zaprosi, da pobude podane s strani Sveta iS Sostro, podpr" v Mestnem 

"svetu 
MoL.

q. zameniavt osebnega zdravnika v Zdravstvenem domu vevie
Clanica sveta, ga. Mu..!l Gaiper5id, je prisotne seznanila, da je po odhodu zdravnice v pokoj, nastala
\ezTvazapacienta pri izbiri osebnega zdrav1.ika. Nekatere piciente, ki jih je obravnavala zlravnica,
ki je Sla v pokoj, so avtomatidno preusmerili k novi zdravnici, nekaj pacientov pa so odklonili, ker
ima nova zdtavnica Ze precej svojih pacientov in ne more vzeti vseh novih. Zato odklonjene pacienteposiljajo naj si osebnega zdruvnika poiSdejo d1uge, npr. v Mostah. Ga. Gaspersid meni, da je tonedopustno, predvsemza slTjs", ki.Ze tako teZko opravijo pot do Vevd. prisotni so se strinjali, da jepotrebno zadevo urediti. Clanica sveta, ga. 

{arySa Babnit, j" povedala, da se bo osebno pozanimala
kako je z navedeno zadevo_te_r poskusali pridobiti informacije tudi pri odbo ru za zdravje in socialnovarstvo, ki deluje v okviru MS MOL.

Dnevni red 2' seje Sveta eetrtne skupnosti Sostro je bil izdrpan in predsedujodi je sejo zakljudil ob19.35 uri.

Zapisala:
Mojca Bokal Osolnik, svetovalka

Igor Koprivnikar
Predsednik Sveta

ffi*n$,


