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ZAPISNIK

35. seje Sveta detrtne skupnosti Sostro Mestne obiine Ljubljana, ki je bila v torek,
04.09.2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi Sluibe 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 Mo5krid, predsednik Sveta ietrtne skupnosti Sostro.

Ob zadetku seje Sveta je p.redsedujodi ugotovil, da je na seji od 13 dlanov Sveta navzodih 8 dlanov,
kar pomeni, da je bil Svet Cetrtne skupnosti Sostro sklepden in je lahko pridel z delom.

Prisotni ilani sveta: Marjan Bitenc, Marija Gasperiid, Anton Gorsid, Edis Kadirii,
Marjanca Marn, Janez Mo5krid, in Jasminka Vrakelia.

Igor Koprivnikar,

Odsotni ilani sveta: Mojca Bondar Mikalvec, Matej Javornik, Endis Kalabi6, NuSa Selan in Jernei
Rigler.
Ostali prisotni: Marjan Zeleznikar - DP Sentpavel, Mojca ErLen - TD Zadvor, Matja1 Mihelid -PGD Sostro, eerne Olga - Dru5tvo Lena in deklet, Golouh Bojan, Marko Vengust - p-CO Lipoglav,
Grum Mihaela - DU Lipoglav, Alenka Svetek - Ajda Svetek, Miro Vengust, Marija pavtiS --'Sd
zavor, Marusa Babnik, Mojca Bokal osolnik in Bojan pirih - sLS MU Moa.

Lista prisotnih na 35. redni seji Sveta ietrtne skupnosti Sostro je sestavni del tega zapisnika.

ilani Sveta iS Sostro so z vabilom in gradivom na 35. redno sejo Sveta iS Sostro prejeli naslednji
predlog DNEVNEGA REDA:

1. Organizacija iistilne akcije >Oiistimo Slovenijo<<
2. Pregled in potrditev zapisnika 34. redne seje sveta ds sostro
3. Poroiilopredsednika
4. Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta
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.

Predsedujodije pre5el na prvo todko dnevnega reda:

ADI

Organizacija iistilne akcije >Oiistimo Slovenijo<<

w



/

Predsedujodije pozdravil vse prisotne in sejim zahvalil za prisotnost. Prisotneje seznanil s distilno
akcijo "Odistimo Slovenijo" in vse prisotne povabil k sodelovanju.
Prisotni so se dogovorili, da vsi predstavniki druStev k sodelovanju povabijo vse svoje dlane. DP
Lipoglav, ki ima 15. septembra planiran pohod, bo pohodnike povabilo k sodelovanju na distilni
akciji. DP Lipoglav bo odistilo obmodje Malega in Velikega Lipoglava, Brezje pri Lipoglavu, Pance,
Selo pri Pancah in Repde. Nabrane smeti bodo po kondani distilni akciji pripeljali v Sostro. Ostala
dru5tva iz hribovitega dela eS Sostro bodo distila na svojih obmodjih. Dru5tva iz niZinskega dela iS
Sostro pa bodo distila po niZinskem delu. Vsi udeleZnci distilne akcije, ki bodo distili v niZinskem
delu, se dobijo na dan distilne akcije ob 8.00 uri zjutraj, pred brunarico Zadvor.

ADz
Pregled in potrditev zapisnika 34. redne seje Sveta iS Sostro

Predsedujodi je prebral predlog zapisnika 34. redne seje. Pripomb na predloga zapisnika ni bilo, zato
je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 1/35:
Svet detrtne skupnosti Sostro potrjuje zapisnik 34. redne seje Sveta tetrtne skupnosti Sostro.

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

AD3
Poroiilo predsednika

1. Siriteo pokopali5ia Sostro
Predsedujodi je prisotne seznanil, da gradbena dela za Siritev pokopali5da Sostro ustrezno potekajo.
Povedal je, da si vedkrat ogleda gradbi5de ter preveri kako dela potekajo. Povedal je, da je trenutna
povezovalna pot med starim in novim delom pokopali5da preozka, tako za sprevod ljudi kot tudi za
Lalnivozidek. Zato je predlagal, da se podre smreko, ki ogroZa tudi sakralni objekt. Ker se projektanti
s podiranjem drevesa ne strinjajo, je predlagal, da najdejo drugo ustrezno varianto za raziiritev poti.
Prisotni so se strinjali, zato je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 2/35:
Svet CS Sostro predlaga, da se ustrezno uredi povezovalni dostop med starim in novim delom
pokopali5ia. Trenutno predviden dostop je preozek, zato je potrehno predvideti 5ir5o pot.

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

2. Sanacija plazu na cesti Besnica - Janie
Predsedujodi je prisotne seznanil, da je izbran izvajalec za sanacijo plazu na cesti Besnica - Jande.

Trenutno sicer tede rok za pritoZbo. Po tem roku bo, de ne bo pritoZbe, izvajalec pridel z delom,.

Povedalje, daje po predvidenem projektu, potrebno zabiti 57 stebrov na 90 metrih.

3. Poroiilo o sestanku s predstavniki OGDP MU MOL
Predsedujodi je prisotne seznanil, da je bil 9. avgusta, skupaj s strokovno sodelavka SLS MU MOL,
na sestanku na OGDP MU MOL, pri vodji oddelka zapromet, ge. Ur5uli Longar. Na sestanku je bilo
povedano, da se kak5ne manj5e zadeve lahko uredijo, vedje pa letos verjetno ne bodo realizirane.
Dogovorjeno je bilo, da se za vse odprte zadeve, po5lje na OGDP mikrolokacije. Strokovna sluZba

SLS MU MOL je naslednji dan vse zadeve z mikrolokacijami poslala v re5evanje, odgovorov pa 5e

ni, prav tako tudi ne realizacije.



!. Preplastitev ceste skozi vas Zagradi5ie
Predsedujodi je prisotne seznanil, da bo letos izvedena preplastitev asfaltne ceste skozi vasZagradi1(,e.

AD4
Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta

1. Oznaiitev ceste za Janie
e lanica sveta, ga' Marjanca Marn, je opozorila, da cesta za ]ante,ki pelje preko volavelj se vedno nioznadena s smerokazi' Kerje zaradi plazu glavna cesta Besnica - Jande zaprta. je obvoz predvidensamo preko vnajnarij' Na Jande pa ie lahio_pride 5e po J.ugilt cestah. zato je predlagala, da seustrezno ozna'i 5e ostale moZne dostope. Piisotni so se stiin; ali, zato j" i*i..au3odi dal naglasovanje naslednji predlog sklepa 2/35:
Svet CS Sostro predlaga OGDPMU MoL, da poskrbi za ustrezno oznatitev Ie ostatih cest, kipeljejo na Janie.

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

2' Prestavitev radarja za merjenje hitrosti v podmorniku
Svet iS Sostro je obravnavlr.pguuao krq,ana s katero n!.-or"g", da se radar, ki sedaj obdasno merihitrost voznikov na Podmolniski cesti r+, qrellvi ""'i;kJij".cesta 13. julija 70 (pri domadijiDezman)' Krajan je v dopisu predstavnike sveta iS Sostro seznanil, da se lastiiktemljisda strinja, dase meritve lahko izvajajo na njegovem zemlji5du. Prisotni so .menili, da prestavitev radarja nipotrebna, da pa lahko policisti in predstavniki MR MU Moi;;erijo hitrost,u'r.! iou cijah. zato jepreds?dujodi dal na glasovanje nurl.dnli predlog sklepa 3/35i
Dvet us sostro predlaga, da se meritve hitrosti voznikov opravljajo (poleg ie obstojeie lokacijena Podmolni5ki 14) tudi na tokaciji Cesta 13. jutija 70.

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

AD5
Razno

1. Uporaba prostorov SLS MU MOL na sedeiu tS Sostro
Predsedujodi je prisotne seznanil z informacijo, da si zeli Glasbeno drustvo Budar iz Dolgega Brda,uporabljati prostore sLS MU MoL (Cestu II. Grup" odredov 43) zaglasbeno poudevanje otrok.Glede nato, da so taksne dejavnosti zakrajane dobrodosle, je predsedujiel preodgui, ou." drustvopodpre in se jim omogodi.brezpladno upo.ubo prostorov u olui.u dejavnosti Sveta is Sostro. prisotni
so se s predlogom strinjali, zato je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/35:svet is Sostro podpira dejavnosti Glasbenega oristvo nuu" in dejavnost drustvo uvriia vprogram aktivnosti Sveta iS sostro. svet is Sostro se strinja, da v ta namen Glasbeno dru5tvoBuiar uporablja prostore sls MU MOL, cesta rI. Grupe odredov 43.



2. Strokovna ekskurzija ilanov sveta
Predsedujodije prisotne pozval, da bo strokovna ekskurzija dlanov sveta potekala 5. in 6. oktobra ali12' in 13' oktobra 2018' Prisotne je pozval, da sporodijo kdaj bi se ekskurzij alaLjeudeleZili.

iffi"#:t 
35' seje Sveta ietrtne skupnosti Sostro je bil izdrpan in predsedujodi je sejo zakljudil ob

Zapisala:
Mojca Bokal Osolnik, svetovalka

Janez Mo5krid
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