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ZAPISNIK

4. seje Sveta ietrtne skupnosti Sostro Mestne obiine Ljubljana, ki je bila v soboto,
30.3.2019 ob 09.00 uri, v sejni sobi sLS MU MoL, cesta Ir. grupe odredov 43.

Sejo je na podlagi 7. odstavka 58. dlena Statuta MOL (Uradni list RS, 3t.24116 - upb) sklical in vodil
Igor Koprivnikar, predsednik Sveta eetrtne skupnosti Sostro.

Ob zadetku seje Svetaje predsedujodi ugotovil, daje na seji od 13 dlanov Sveta navzodih 8 dlanov,
kar pomeni, da je bil Svet eetrtne skupnosti Sostro sklepden in je lahko pridel zdelom.

Prisotni ilani sveta: Maru5a Babnik, Jan Bitenc, Marjan Bitenc, Marija Ga5per5id, Anton Gor5id,
Igor Koprivnikar, TomaZ Svete in Domen Zajec.
Opraviieno odsotna ilanica sveta: Mojca Bondar Miklavec, Edis Kadiri6, Mira Kam5ek, Marjanca
Marn in Stanko Miklavec..

Ostali prisotni: Jelka Bo5tjandid, Daniel Graf, Milka Jurof, Sredko Kravcar, Simona Mu5id,
Jasminka Vrakelja, Janez Zagar - krajani Besnice, Mojca Bokal Osolnik in Bojan Pirih - SLS MU
MOL.

Lista prisotnih na 4. redni seji Sveta Cetrtne skupnosti Sostro je sestavni del tega zapisnika.

ilani Sveta iS Sostro so z vabilom in gradivom na 4. redno sejo Sveta iS Sostro prejeli naslednji
predlog DNEVNEGA REDA:

1. Razvoj doline Besnice - predstavitev pobud s strani krajanov
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje
3. Poroiilo predsednika
4. Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta
5. Priprava Izvedbenega nairta tS Sostro zaleto20lg
6. Priprava.Registra tveganj CS Sostro zaleto 2019
7. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
8. Razno

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

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 preiel na prvo todko dnevnega reda:

AD1

Razvoj doline Besnice - predstavitev pobud s strani krajanov

Krajni Besnice so prisotnim dlanom sveta predstavili naslednje pobude in predloge za razvoj h,raja:



/

POS v Besnici potrebuje nadstreSek ob avtobusnem postajali5du v obe smeri, hitrostno oviro na cesti
(predlog - leZedi policaj) in ogledalo zalaLji imoz iz Solskega dvoriSda;
V vasije potrebna namestitev defibrilatorja (predlog je lokacija pri POS Besnica);
Obdinska cesta od zaletka vasi iz smeri Podgrada in prikljudkom na drZavno cesto Sostro - Litija je
ozka in v slabem stanju ter po vedini neosvetljena. Nujni bi bili vsaj dve svetilkijavne razsvetljave: k
5t. 6,{, 5t. 62 in pri Bavantovem mostu - med odcepom za kmetijo Bo5kaj in Bavant. Pobuda za
zadnjo je bila podana Le vedkrat, saj je bila svetilka na tej lokaciji pred nekaj leti odstranjena.
Podalj5anje kraka javne razsvetljave do zadnje hi5e v vasi Srdiniek (Besnica 5t. 66);
Odcep ceste za Vnajnarje je nepregleden, tudi na tem delu bi bilo potrebno upodasniti promet z
ovirami na cesti (predlog je lahko tudi kroZi5de);
Na kriZi5du za Ynajnarje in na vseh ostalih izvozih v vasi je potrebno namestiti table s hi5nimi
Stevilkami (Stevilke v vasi so razdeljene stihijsko);
V tem delu vasi potrebujemo znake za gibanJe in prehajanje Zivali (konji) vzdolL vozi5da. Ylogaza
to je bila prav tako podana Ze vedkrat;
Cesta na Vnajnarje je od kriZi5da v dolini do vrha v izrazito slabem stanju. Sanirana ni bila niti po
gradnji daljnovoda. Zaradi poikodovanega cesti5da in nedelujode drenaLeje bilo v zadnjem obdobju
Ze potrebno sanirati cesti na Jande in Javor;
Ureditev struge potoka - Derdarjev graben, kjer je voda pred nekaj leti Ze odnesla cesto,
Ci5denje vodotoka Besnica, 5e posebaj pod mostovi (od odcepa za Jan(e, oziroma domadije Savelj do
konca vasi proti Podgradu) in ureditev vstopnih breLin pod mostovi;
Podboj pod cesti5dem cca. 200 m po prihodu v vas iz smeri Podgradazaradi zastajanja vode v bliZini
5t.62;
Odkup zemlji5da (cesti5da) od 5t. 55 do 5t. 63, da bo to postalo javno dobro;
Ogledalo od hi5e 5t. 66 proti dolini za bolj5o preglednost ovinka, oz. Siritev ceste, ki je tako, ali tako
potrebna popravi la (vgreznjena);
Organizacija sestanka vezanega na gradnjo javnega vodovoda v mesecu marcu 2019 (skladno z
dogovorjenim na sestanku v dvorani POS Besnica, dne 22.11.2018) s porodanjem pristojnih z MOL o
trenutnih in predvidenih aktivnostih.

Srednjeroine in dolgoroine izboljSave:
Potrebna priprava dolgorodne strategije in vizije razvoja vasi;
Predlagamo spojitev pe5poti (podalj5ek Ostrovrharjeve poti, med Besnico in Podgradom, kar bi
predstavljalo velik potencial za prebivalce, obiskovalce, kot tudi v ludi skrbi za lokalno kulturno
dedi5dino; potrebno sodelovanje s Turistidnim dru5tvom Besnica - Jande in lokalno skupnostjo v
Podgradu:
lzgradnja Sportne dvorane zanamen POS in kulturnih dejavnosti (POS Besnica je edina podruZnidna
Sola matidne OS Sostro brez igri5da v okviru Sole, ali v okviru vasi, kjer se Sola nahaja);
Nakup zemljiSda za moZnost ureditve zunanjega Solskega igriSda zvarnim dostopom;
Od zadetka vasi iz smeri Podgrada do POS Siritev - rekonstrukcija ceste in izgradnja plodnika,
oziroma re5itev bankine z nizko muldo;
Prouditev moZnosti za organizacijo otro5kega varstva v POS;

Sprememba namembnosti zemlji5da na lokaciji nekdanje Krajevne skupnosti predstavlja veliko
priloZnost. Lastnik zemlji5da in stavbe jeKZ Dobrunje. V preteklosti je Le obstajala moZnost, da se

lokacija vkljudi v menjalni posel med KZ Dobrunje in MOL. Potrebno je preveriti moLnost za

dokondno izpeljavo posla;
Skozi vas pelje republi5ka cesta Sostro - Litija, ki je na dolodenih delih Pedar, predvsem na klancu iz

smeri Besnice v zelo slabem stanju in kjer Ze daljie deZevje predstavlja nevarnost zaplaz. Potrebna je
sanacija, da se ne ponovi Ze viden scenarij (cesta na Jande, cesta na Javor) V delu med Besnico in

Pedarjem, gradnja ceste nikoli ni bila zadeta - makadam je bil zgolj preplaSden;

Na izpostavljenih delih klanca iz smeri Besnice proti Sostrem (Bo5kajev klanec)

namestitev varovalne o graj e ;

Prestavitev republi5ke ceste pri domadiji Prek (Besnica3t.23), kar bi poenostavilo pot
povedalo varnost udeleZencev v prometu, oziroma prebivalcev v tem delu vasi;

je potrebna

za vozila ter



PrijaznejSa in spodbudnej5a kmetijska politika (razpisi za pridobivanje sredstev, itd.), ki bi
dolgorodno spodbujala obdelovanje predvsem strmejSih terenov, ki jih je v vasi in okolici v izobiliu .

Predsedujodi je po kondani predstavitvi povedal, da podpira njihove predloge, vendarje to kar veliko
zadev, ki jih je potrebno urediti, zato je predlagal, da se zadeve urejajo postopoma. prisotni dlani
sveta so se strinjali, zato je predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa l/4:
Svet CS Sostro podpira pobude krajanov Besnice in jih po5lje pristojnim sluZbam v re5evanje.

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

AD2
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje

Predsedujodi je prebral predlog zapisnika 3. redne seje. Pripomb na predlog zapisnika ni bilo, zato je
predsedujodi dal na glasovanje predlog sklepa 2/4:
Svet Cetrtne skupnosti Sostro potrjuje zapisnik 3. redne seje Sveta ietrtne skupnosti Sostro.

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

AD3
Poroiilo predsednika

l. Sredanje z LupanomMol, g. ZoranomJankovidem
Predsedujodi je porodal o koordinaciji predsednikov iS z Zupanom MOL, g. Zoranom Jankovi6em,
ki je potekala, dne 26. marca 2019. Predsedujodi je prisotnim povedal, da je plaz na cesti v vasi
Zagradi!(,e Ze saniran, asfaltiranje pa ni predvideno, ker je tam premajhno naselje. Prisotnim je predal
informacije, da bo v leto5njem letu sanirana tudi cesta Besnica - Vnajnarje. Za asfaltiranja ceste
Dolgo Brdo - Jande pa ni dobil informacij. Prisotne je 5e seznanil, da bo v leto5njem letu potekal
ogled trase za novo cesto do Sadinje vasi ter da se bo prihodnje leto ponovno spreminjal OPN MOL.
V leto5njem letu se bodo zbirale pobude in predlogi za spremembo OPN MOL. Po kondanem
porodilu so prisotni predlagali, da se OGDP MU MOL povpra5a kako je z asfaltiranjem ceste Dolgo
Brdo - Jande, kar je Svet CS predlagal kot eno izmed treh nalog za realizacijo v tem letu. Zato je
predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 3/4:
Svet CS Sostro je asfaltiranje ceste Dolgo Brdo - Janie predlagal kot eno izmed treh nalog, ki
naj bi se realizirale v tem letu, vendar konkretnega odgovora s strani pristojnega oddelka
MOL, ni prejel. Iz tabele, v kateri so odgovori na predlagane tri naloge Sveta CS Sostro, je
namrei navedeno kdaj se bodo urejale ostale _ceste, ni pa napisano kdaj se bo asfaltirala cesta
Dolgo Brdo - Janie, ki jo je predlagal Svet CS Sostro. Cesta je dolga le 500 m, je pa precej
strma in krajanom predstavlja precej5nje teLave pri voZnji. Ob nalivih odna5a pesek, v suhem
vremenu, pj se zaradi mehkega peska, z avtom komaj spelje v klanec.
Zato Svet CS Sostro ponovno zaprosi OGDP MU MOL, da poda informacijo glede asfaltiranja
ceste Dolgo Brdo - Janie, ter predlaga, da navedeno cesto uvrsti v plan asfaltiranja v letu 2019.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklep je glasovalo 8 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.



2. Sestanek glede iistilne akcije
Predsedujodi je porodal, da je imel sestanek s predstavniki drustev iz obmodja iS Sostro, kjer so sedogovorili glede di5denja. Dogovorili so se, da bo distilna akcija v niZinskem delu,-danes 30. marca2019' Torej distilna akcija prav kar poteka. Prisotne je seznanil,ia bo distilna ui"iii^ruhriboviti del vsoboto, dne 6'4.2019, s pridetkom ob 8.00 uri, z zbirnimmestom pred sedeZem biv5e KS v Besnici.

3. Sestanki in obini zbori dru5tev
Predsedujodi je prisotne seznanil, da se je udeleZil Stevilnih obdnih zborov drustev, ki.delujejo naobmodju cS Sostro. Predsedujod 

1 ie iziazil zadovoljstvo nua aou.l* sodelovanjem cS Sostro zdrustvi ter nad stevilom drustev v iS Sostro in njihovimi aktivnostmi.

4. Sestanek z lastniki gozdov in predstavnikom oGDp MU MoL
Predsedujodi je prisoln_e seznanil, da je bil na sestanku glede ureditve gozdov, ki je potekal medpredstavnikom oGDP MU MoL in lastniki gozdov. Na"sestanku.o r""pogouu4uri gr"o" ureditveGolovca, kjer naj bi se uredile teka5ke in pe.5 pioge, proge za gorsko kolesarje"nje, proge za konjenike,ter za gozdne vlake. Vse te proge bi bile oznaden. , uri."rnimi tablami'te; u;trezno urejene.
Predsedujodi je povedal, d1 se lastniki gg:doy_r 

_predlagano ureditvijo niso ravno strinjali, kljub
naporom predstavnikov MoL in predsednika iS Sostro, da se zadeva uredi. povedal je, da ;e'nasestanku predlagal, da se podobno uredi Dobrunjski hrlb, Zadvorski hrib, Marjedek in Molnik.

5. sestanek z ravnateljico oS sostro glede ureditve igrisia ob soli
Predsedujodije porodal o sestanku z ravnateljicoos sostio, go. Mojco pajnid Kirn. povedalje, da sta
se pogovarjala o ureditvi,ot?jk3ea igri5da pri oS Sostro. Povedalll, aa se strinja z ureditvijo igri5dain predlagal prisotnim, da eS Sostro, s finandnimi sredstvi iS, sanira nekaj otroskih igral na temigri5du. Prisotni so se s predlogom strinjali.

AD4
Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta

t_.' Protipoplavni ukrepi na vodotoku DobrunjSiica
clan sveta, g' Stanko Miklavec, je podal pisiro pobu do za ureditev protipolavnih ukrepov obvodotoku Dobrujnsdica Potgk Dobrunjsdica 

-ob 
ve83ih nalivih poplavlja in , t"* pou"rodi velikomaterialno Skodo vsem, ki zivijo ob tem potoku. zaio so prisotni poudirili, au;" foi.euno prideti zureditvijo protipolavnih ukrepov. Hidrotehnik je v preteklern letu predstavil nekaj ukrepov s kateriminaj bi se zadeve uredile, vendar do realizacije-teh ukrepov 5e ni prislo. zato sobili prisotni mnenja,

da je potrebno ARSO in Hidrotehnik opozoriti, da pridnej o z izvajanjem predvidenih ukrepov. po

Ioniultj'u^rPravije Predsedujodu dal na glasovanje naslednji predlog sklepa4/4:
svet cS Sostro po5lje dopis na ARSO in Hidroteh"ib au piitnelo z izvajanjem ustreznihprotipolavnih ukrepov ob vodotoku DobrunjKiica.

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

2. Ureditev uporabe malega objekta ob sedeZu iS Sostro
Predsedujodije prisotnim pojasnil, da se kar nekaj druStev iz iS Sostro zanima za uporabo malega
objekta ob sedeZu eS Sostro. objekt trenutno uporablja Dru5tvo gojiteljev malih Zivali, ki pa nima
sedeZa v eS Sostro, niti ne deluje aktivno na obmoOju iS Sostro. Po pregledu njihovih spletnih strani
in spletnih strani zveze gojiteljev malih.Zivali tudi ugotavlja, da od leta i015, diustvo ni bilo prisotno
na nobeni razstavi, tudi izven obmodja CS Sostro, ne. Povidal je, da se objeki uporablja izkljudno kot



skladi5de kletk za male Zivali. Predsedujodi je povedal, da je predsednika dru5tva zaprosil, da na iS
po5lje program dela dru5tva zaleto 2019 in porodilo o delu zaleto 2018, vendar ga e S 5e ni prejela.
Zato je predsedujodi predlagal, da se SLS MU MOL z uporabnikom dogovori, da sprazni objekt ter
tako omogodi uporabo tudi ostalim dru5tvom iz CS Sostro. Predsedujodi je v nadaljevanju prisotne
tudi seznanil, da se obdan iz Bizovika zanima, da bi objekt in zemlji5de okrog objekta odkupil in tam
zgradil mesarijo. Prisotni so se strinjali, da bi moralo objekt uporabljati ved druStev in ne le eno
samo. Glede prodaje zemlji5da in uporabe zemlji5da zanamen mesarije, pa so menili, da je potrebno
o zadevi temeljito premisliti, saj to vpliva na razvoj celotnega kraja. Predlagali so, da se o zadevi
pogovorijo na naslednji seji. Predsedujodije po kondani razpravi dal na glasovanje naslednji predtog
sklepa 5/4:
Svet CS Sostro predlaga SLS, da se dogovori s sedanjim uporabnikom (Dru5tvom gojiteljem
malih Zivali) pomoZnega objekta, ob sedeiu CS Sostroo da pomoini objekt izprazni,, ter da se

uporaba objekta omogoii vsem dru5tvom iz obmoija CS Sostro, pod enakimi pogoji.

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

3. Neodzivnost podjetja KPL glede obratovanja Kamnoloma Sostro

Predsedujodi je prisotne seznanil, da se podjetje KPL ni odzvalo povabilu na sestanek. CS Sostro je

poslalo dva povabila na skupni sestanek, vendar podjetje KPL, ni poslalo nobenega odgovora. Prav

tako podjetje KPL ni podalo nobenega odgovora na poslan sklep Sveta iS glede delovanja

Kamnoloma Sostro. Zato je predlagal, da se jih ponovno kontaktira. Prisotni so se s predlogom

strinjali. Zato je predsedujodi po kondani razpravi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/4:

Svet dS Sostro pokliie po telefonu predstavnike podjetja KPL ter jih zaprosi za termin
sestanka.

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

4. Opozorilo investitorju pri po5ti za sanacijo dela ploinika
Prisotni so predlagali, da se investitorja, ki gradi objekt pri poiti opozori, da po izvedenih delih

ustrezno sanira del plodnika, ki je zaradi izgradnje tega objekta precej po5kodovan. Po kondani

razpravije predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 7/4:

Svet dS Sostro opozori investitorja del pri po5ti Dobrunje, da po zakljuienih gradbenih delih,

sanira ploinik na delu, ki je bil po5kodovan zaradi gradnje objekta.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 8 dlanov Sveta'

Sklep je bil sprejet.

5. Posedanje Litijske ceste iez Peiarja
ilan sveta je prisotne seznanil, da se cesta dez Pedarja poseda, in sicer na delu od Besnice proti

Pedarju. Cesta je sdasoma dedalje bolj posedena, zato obstaja nevarnost, da bi se cesta odtrgala.

Predlagal je, dase otem obvesti Direkcijo zaceste. Prisotni so se strinjali,zatoje predsedujodi dal na

glasovanje naslednji predlog sklepa 8/4:



Svet dS Sostro opozori Direkcijo za ceste na nevarno posedanje ceste iez peiarjao na klancu, v
smeri iz Besnice proti Peiarju.

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

AD5

Priprava Izvedbenega nairta dS Sostro zaleto20lg

Predsedujodi je dlanom sveta podrobno obrazloZil
podajo pripombe in predloge. Ker pripomb ni
predlog sklepa 9/4:
Svet CS Sostro sprejema Izvedbeni nairt tS
kot je razvidno iz priloZene tabele.

pripravljeni Izvedbeni nadrt ter prisotne pozval, da
bilo, je predsedujodi dal na glasovanje naslednji

Sostro za leto 2019 z razporeditvijo programov

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

In naslednji predlog sklepa 10/4:
Svet CS Sostro pooblabia predsednika Sveta ietrtne skupnosti Sostro, g. Igorja Koprivnikarja,
da zaradi usklajevanja vi5ine sredstev za izryedbo posameznih p"og.u-on is gl"o" na dejanske
stroske, izvede samostojne prerazporeditve oz. predlaga pristojnimu orgurr,i prerazporeditve
sredstev oz. odprtje novih podkontov v okviru razpotoil;ive oz. celotne mase sredstev doloiene
v finaninem nairtu CS.

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

AD6
Priprava Registra tveganj dS Sostro zaleto20lg

V nadaljevanju je predsedujodi prisotnim prebral Register tveganj
predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog st<tepa lU+:
svet cs sostro se je seznanil z Registrom tveganj dS sostro za
priloga tega zapisnika.

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

in ker nanj ni bilo pripomb je

leto 2019. Register tveganj je

AD7
Obravnava gradiva za sejo MS MOL

1. Rebalans proraiuna MOL zaleto20lg
Pristni dlani sveta so obravnavli gradivo Rebalansa proraduna MOL za leto 2019. Ugotovili so, da so
v rebalansu finandna sredstva namenjena zaizgradnjovodovoda Besnica ter zaizgridnjo



/

povezovalnega voda Volavlje - Jande. Prav tako so se seznanili, da so sredstva namenjena zapripravo
nadrta zaizgradnjo nove ceste do Sadinje vasi. Po kondani razpravije predsedujodi dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa 1214:
Svet CS Sostro se je seznanil s Rebalansom proraiuna MOL zaleto 2019.

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

AD8
Razno

1. Seznanitev z napeljavo optike v dS Sostro
Predsedujodi je prisotne seznanil, da podjetje LGB d.o.o., za Telekom, pripravlja dokumentacijo za
izgradnjo optidnega omreLja na obmodju iS Sostro. Podjetje LGB je na sedeZ iS Sostro poslato
grafidni prikaz poteka novih napeljav optidnega omreZja. Predstavnik podjetja je opozoril, da je po

njegovih izku5njah, za izgradnjo optike pogosto zainteresiranih premalo krajanov, zato je po navadi
napeljanega manj omreZja od predvidenega. Prisotni dlani sveta so zato predlagali, da se podjetje

LGB zaprosi, da v kolikor bodo ugotovili, da na dolodenem obmodju ni dovolj interesentov za

napeljavo, da to sporodijo na iS in bo iS Sostro pomagala pri pogovorih s krajani, da bi se

predvidena napeljava v dim vedji moZni meri izvedla. Po kondani razpravt je predsedujodi dal na

glasovanje naslednji predlog sklepa 13/4:

Svet eS Sostro se je seznanil s projektom za napeljavo optiinega omreZja v iS Sostro in ga v
celoti podpira. Hkrati iS Sostro ponudi podjetju LGB pomoi pri pridobivanju soglasij od
krajanov za napeljavo optiinega omreija na obmoiju dS Sostro.

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

Pred zakljudkom seje,je predsedujodi vse prisotne ponovno povabil, da se udeleZijo distilne akcije, ki
pravkar poteka v niZinskem delu eS Sostro.

Dnevni red 4. seje Sveta ietrtne skupnosti Sostro je bil izdrpan in predsedujodi je sejo zakljudil ob
I 1.50 uri.

Zapisala:
Mojca Bokal Osolnik, svetovalka

Igor Koprivnikar
Predsednik Sveta
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