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ZAPISNIK

28' seje Sveta.ietrtne skupnosti Sostro Mestne obiine Ljubljana, ki je bila v toreko13'12'2017 ob 17'30 uri, v sejni sobi SluZbe za lokalno samoupravo, Mestne obiine Ljubljanao
Cesta II. grupe odredov 43.

Sejo je na podlagi 7. odstavka 58. dlena Statuta MoL (Uradni list RS, lt. 24116- upb) sklical in vodilJanez Mo5krid, predsednik Sveta ietrtne skupnosti Sostro.

ob zadetku seje Sveta je nledsedujgdi ugotovil, da je na seji od l3 dlanov Svetanavzodih 13 dlanov,kar pomeni, da je bil Svet ietrtne skupnosti Sostro st tepfen in je lahko pri&l zdelom.

Prisotni ilani sveta: Mojca Bondar Mikalvec, Marjan Bitenc, Marija Gaspersid, Anton Gor5id, MatejJavornik, Edis Kadirrc, Endis Kalabii, Igor Kopiivnikar, Marjun"a Marn, Janez tvtoskrid, JernejRigler, NuSa Selan in Jasminka Vrakelja.

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

Lista prisotnih na 28. redni seji Sveta ietrtne skupnosti Sostro je sestavni del

clani Sveta iS Sostro so z vabilom in gradivom na2g. redno sejo Sveta iS
predlog DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje sveta ds Sostro2, Pobude in predlogi krajanov in iianov sveta
3. Izplaiilo sejnin predsedniku in ilanom sveta za reto 20174, Razno

tega zapisnika.

Sostro prejeli naslednji

Navzodih je bilo 13 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 13 dlanov Sveta.
Zapredlagani dnevni redje glasovalo l3 dlanov Sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

Predsedujodije pre5el na prvo todko dnevnega reda:

AD1
Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje sveta is Sostro

Predsedujodi je prebral predlog zapisnika 27. redne seje. Pripomb na predloga zapisnika ni bilo, zatoje predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog skiepa |TZS:
Svet ietrtne skupnosti Sostro potrjuje zapisnik 28. redne seje Sveta detrtne skupnosti Sostro.

Navzodih je bilo 13 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 13 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklep je glasovalo l3 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
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LD2
Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta

1. Postavitev dodatnih avtobusnih postaj na liniji LPP 51.24 v sostrem
ilan sveta iS Sostro, g, Marjan Bitenc,-je prisotne opozoril, da na progi St. 24, ie vedno ni
postavljenih dveh dodatnih avtobusnih postaj (pri cerkvi v Sostrem in na Poti heroja Trtnika).
Prisotne je spomnil, da je Svet CS predlog poslal Ze v lanskem letu, poleg tega je strokovna sluZba
pred pribliZno enim mesecem poslala urgenco na OGDP MU MOL. Ker 5e vedno ni nobenega
odgovora in zadeva ni realizirana, je predlagal, da Svet iS Sostro po5lje ponovno urgenco za
postavitevtehdvehpostaj. Zatojepredsedujodidalnaglasovanjenaslednjipredlogsklepai/28:
Svet CS Sostro po5lje na OGDP MU MOL ponovni predlog, da se na progi 5t. 2j postavi
avtobusno postajali5ie, in sicer v Sostrem pri cerkvi ter na Poti heroja Trnika. Svet CS Sostro
priiakuje iim prejSnjo realizacijo, ker je na predlaganih lokacijah prostora za ureditev
postajali5ia dovolj.

Navzodih je bilo l3 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 13 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklep je glasovalo 13 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD3
Izplaiilo sejnin predsedniku in ilanom sveta

1. Izplaiilo sejnin predsedniku in ilanom sveta
Predsedujodi je prisotne seznanil, da jim na podlagi Odloka o financiranju detrtnih skupnosti v Mestni
obdini Ljubljana, pripada sejnina zaudeleLbo na sejah Sveta CS Sostro. Prisotnim je obrazloLil tabelo
v kateri je prikazana vi5ina sejnine zaposameznega dlana sveta, kijo je pripravila strokovna sluZba
SLS, MU, MOL. Razprave ni bilo, zato je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa
31282

V skladu z drugim odstavkom 12. ilena Odloka o financiranju ietrtnih skupnosti v Mestni
obiini Ljubljana (Ur. list RS. 5t. 92107 in lll09) se sejnina predsedniku in ilanom sveta dS
Sostro, za udeleZbo na sejah zaleto 2017, doloii v vi5ini kot je doloiena v priloieni tabeli.

Navzodih je bilo 13 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 13 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklep je glasovalo 13 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

In nasJednji predlog sklepa 4/28:
Svet CS Sostro se je na svoji 25. redni seji, dne 19.09.2017, seznanil z odstopno izjavo ilana
sveta CS Ssotro, g. Michala Hurajiika, z mesta ilana sveta dS Sostro. Svet dS Sostro ugotavlja,
da se je g. Michal Hurajiik v letu 2017, udeleiil treh sej, vendar se mu sejnin za udeleZbo na teh
treh sejah ne more izplaiati zaradi pomanjkanja podatkov (TRR, naslovo davina Stevilka).
Ker se je g. Michal Hurajiik odselil iz Republike Slovenije in se z njim ne more vzpostaviti
kontakta (telefonska 5t. nedosegljiva, zaprt meil naslov) CS Sostro podatkov ne more pridobiti,
zato se mu sejnine ne morejo izplaiati.

Navzodih je bilo l3 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo l3 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklep je glasovalo 13 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

L4
Razno

2



1. MiklavZevanje v iS Sostro
Predsedujodi je prisotne seznanil, da je na
obdaril 200 otrok. Najprej je potekala kratka
Sostro, nato pa so otroci prejeli darila.

sedeZu CS potekalo MiklavZevanje. Svet iS .je letos
igrica, ki sojo pripravili otroci v sodelovanju zLupnijo

2. Koncert za krajane
Predsedujodije porodal o izvedenem koncertu zakrajane,ki sedaj poteka Ze vrsto let, na sedeZu iS
Sostro' Na koncertu je nastopil Papirni5ki pihalni orkester Vevde in Moska vokalna skupina Sotodje.
Povedal je, da je bila dvorana zelo polna, saj je bilo na prireditvi okrog 3 00 ljudi.

Dnevni red 28. seje Sveta ietrtne skupnosti Sostro je bil izdrpan in predsedujodi je sejo zakljudil ob
19.15 uri.

Zapisala:
Mojca Bokal Osolnik, svetovalka

Janez Moikrid
Predsednik Sveta

Cetrtne skupnosti Sostro


