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ZAPISNIK

36' seje Sveta ietrtne skupnosti Sostro Mestne obiine Ljubljana, ki je bila v torek,13'11'2018 ob 17'00 uri, na terenuo z nadalievanjem v sejni sobi stuZne ,u lokuloo samoupravo,
Mestne obiine Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43.

Sejo je na podlagi 7. odstavka 58. dlena Statuta MoL (Uradni list RS, st. 24/16- upb) sklical in vodil
Janez Mo5krid, predsednik Sveta iettne skupnosti Sostro.

ob zadetku seje Sveta je.pledsedujodi ugoto,vil, da je na seji od 13 dlanov Sveta navzodih g dlanov,
kar pomeni, da je bil Svet eetrtne skupnosti Sostro sttepeen in je lahko pri6el zdelom.

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

Lista prisotnih na 36' redni seji Sveta ietrtne skupnosti Sostro je sestavni del tega zapisnika.

elani Sveta iS Sostro so z vabilom in gradivom na36.redno sejo Sveta iS Sostro prejeli naslednji
predlog DNE\TNEGA REDA:

1. Terenski ogled izvedenih komunalnih del po iS Sostro
2' Pregled in potrditev zapisnika 35. redne seje in zapisnika 7. izrerJne seje Sveta dS

Sostro
3. Poroiilopredsednika
4. Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta
5. Izplaiilo sejnin predsedniku in ilanom sveta dS Sostro
6. 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:

AD1

Terenski ogled izvedenih komunalnih del po dS Sostro

Prisotni dlani sveta so si na terenu ogledali naslednje izvedene projekte:
- Razsirjeno in prenovljeno Pokopaliide Sostro z novo mrlisko veZico
- Na novo asfaltirano cesto skozi vas Zagradiste
- Sanacijo dela ceste v vasi Zavrlje
- Saniran plaz in cesto Besnica - Jande
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- Cesto skozi vas PreZganje, kije pripravljenazaasfaltiranje

Predsedujodi je prisotne seznanil, da je dne, 25.10.18, potekala slavnostna otvoritev novega dela
pokopali5da Sostro, na kateri je bil prisoten Lupan MOL, g. ZoranJankovi6, in tudi vsi podZupani
MOL eS Sostro je pripravila kratek program, prisotnih pi je bilo okrog lOb krajanov. '

Prisotni dlani sveta so v nadaljevanjuizrazili tudi zadovoljstvo nad ureditvijo 
""it.Predsedujodije prisotnim povedal, da so se krajani Jand, ob otvoritvi sanirane ceste, s pogostitvijo in

izredeninmi besedami lepo zahvalili, zaustrezno ureditev ceste.
Predsedujodi je prisotne seznanil, da bo v leto5njem letu asfaltiran Se odsek ceste na Malem
Lipoglavu (od h.St. 55-58) ter s sofinanciranjem krajanov, asfaltirana tudi cesta na Javorju (Lani5de).

ADz
Pregled in potrditev zapisnika 35. redne seje in zapisnika 7. izredne seje Sveta dS Sostro

Predsedujodi je prebral predlog zapisnika 3 5. redne seje in predlog zapisnika 7 . izredne sje. pripomb
na predloga zap-isnika ni bilo, zatoje predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 1/36:
Svet Cetrtne skupnosti Sostro potrjuje zapisnik 35. redne seje in zapisnik 7. izredne seje Sveta
Cetrtne 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. Sestanek o izgradnji vodovoda v Besnici
Predsedujodi je porodal o sestanku glede izgradnje vodovoda v dolini Besnice, na katerem so bili
prisotni krajani Besnice, podZupan MOL, g. Dejan Crnek, vodja OGDP MU MOL, g. David polutnik
ter predstavniki Sveta CS Sostro. Povedalje, daje bilo na sestanku dogovorjeno, da se bo izgradnja
vodovoda pridela spomladi prihodnje leto ter da bo gradnja potekala po turit . Naslednji sestinek je
predviden v mesecu marcu 2019,prav tako v Besnici.

2. Prireditve v dS Sostro
Predsedujodi je prisotne pozval naj se udeleZijo prireditev, ki se bodo odvijale v okviru Sveta iS
Sostro, in sicer: MiklavZevanje, koncert s pihalno godbo ter zakljudno sredanje s predstavniki dru5tev
pri Kovadu v Sostrem.

3. Poroiilo o strokovni ekskurziji v Prekmurje in prlekijo
Predsedujodi je porodal o strokovni ekskurziji v Prlekijo in Prekmurje, ki jo je organiziral Svet iS
Sostro. Predsedujodi je povedal, da so se dlani sveta v vasi Svetinje (Ivanjkovci), sredali z obdinsko
svetnico obdine OrmoZ, kjer so izmenjali strokovna stali5da in primere dobrih praks. Povedal je, da je
vzpodbudno, da imajo v obdini OrmoZ vse hi5e javni vodovod. V nadaljevanju so se prisotni sredali
tudi s predstavniki vasi Bokardi, v Prekmurju. Bokradi so majhna vas, z dobro komunalno urediwijo.
Predsedujodi je poudaril, da je tak5ne primere dobrih praks smiselno prenesti tudi na na5e obmodje.

4. Sestanek s PGD Sostro
Predsedujodi je prisotne seznanil, da je danes opravil sestanek s predstavnikoma PGD Sostro, s
katerima so razpravljali o primernih zemljiSdih v Sostrem, za izgradnjo novega gasilnega doma.
Ugotovili so, da sta primerni le dve zemlji5di, in sicer eno v kriZi5du Sostrske in Litijske ceste ter
drugo ob cesti 13. julija, nasproti >bloka<. Zemljilla so urbanistidno ustrezna, potrebno pa se je
pogovoriti z lastniki zemlji5d, de bi kateri bil pripravljen zemlji5de prodati, zatanamen ilani sveta
so predlagali, da bi gasilni dom bilo moZno zgraditi tudi v Poslovno obrtni coni Dobrunie
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AD4
Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta

ilani sveta so pregleda-li tabelo sklepov Sveta iS Sostro v celotnem mandatu 2114-z1lg.Ugotovili
so, da je nekaj zadev bilo ustrezno re5enih in realiziranih. Nekatere zadeve so Se v postopku, na
dolodene sklepe sveta, pa kljub urgenci sveta, ni bilo odgovora. Glede na to, da se mandat tega svetazakljuduje, so prisotni predlagali, da se tabela sklepov p.Jdu nou".u Svetu es s"rtr". Novemu SvetucS Sostro se predlaga, da ponovno zahtevarealizacijo neresenih zadev.

V. nadaljevanju je dlan.sveta, g. Marjan Bitenc, Svet iS Sostro seznanil, da je z Mestne obdine
Ljubljana, prejel obvestilo, da je ustavljen postopek razlastitve za zemljisde, po klterem poteka cesta,ki vodi do his cesta II. grupe odred ov 67 - 81. Povedal je, da na dopisu ni naveden razlogustavitve
postopka' Zato je vodji SLS, g. Vojku Griinfeldu, poilut dopis, s prosnjo, da zadevo uredi. G.Grtinfeld je zadevo poslal v re5evanje na oRN MU MbL. G. Biienc je^Se dJdal, da glede na to, da je
cesta nujno potrebna in da jo potrebuje vedje Stevilo krajanov, za dostop ao'rvojn stanovanjskih
objektov, upa, da se bo zadeva ustrezno uredila.

AD5
Izplaiilo sejnin predsedniku in ilanom sveta

1. Izplaiilo sejnin predsedniku in ilanom sveta
Pledsgdujodi je prisotne seznanil, da jim na podlagi odloka o.financiranju detrtnih skupnosti v Mestni
obdini Iiubljana, pripada sejnina zaudeleLbo na sejah Sveta iS Sostro."Prisotnim je obrazloLiltabelo
v kateri jeptikazana vi5ina sgjnine zaposameznega dlana sveta, ki jo je pripraviia strokovna sluZba
SLS, MU, MoL. Razprave ni bilo, zato je predsedujodi dal na gluslva"ie naslednjipredlog sklepa
2t36:

t lkladu z drugim odstavkom 12. ilena odloka o financiranju ietrtnih skupnosti v Mestniobiini Ljubljana (Ur. list RS. 5t. 92/07 in Il/09) se sejnina prettsedniku in ilanom ,r;;?a
Sostron za udeleibo na sejah zaleto 2018, dotoii v vi5ini Lot je doloiena v priloZeni tabeli.

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

Predsedujodi je pohvalil pet dlanov sveta, ki r: r. 
.u letosnjem letu udeleZili vseh l0 sej ter tudiostale, ki so dokaj redno prihajali na seje. Je pa izrazil obZalovanje, da stirih dlanov sveta v letosnjem

letu sploh ni bilo na nobeno od sej.

AD6
Razno

Podpredsednik Sveta' g. Igor Koprivnikar, je pohvalil delo policistov pp Moste in pp Vid, saj so
policisti v skupni akciji, pretekli teden prejeli 5 osumljen""u, ki so izvedli vedje Stevilo vlomov, na
obmodju Sostrega. Podpredsednik je pohvalil celoten postopek ter odzivno"st in profesionalnost
policistov.

Predsednik sveta, g' Janez Mo5krid, pa se je zahvalil krajanu ?abje vasi,ki redno kosi in odstranjuje
invazivne rastline (aponski dresnik) v okolici bajerja v zabji vasi.

fnevni red 36. seje Sveta eetrtne skupnosti Sostro je bil izdrpan in predsedujodi je sejo zakljudil ob
21.00 uri.



Zapisala:
Moica Bokai Osolnik, svetovalka

Janez MoSkrid
Predsednik Sveta

Cetrtne skupnosti Sostro


