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ZAPISNIK

7. izredne seje Sveta detrtne skupnosti Sostro Mestne obiine Ljubljana, ki je bita v soboto, dne
15.09.2018 ob 08.00 uri, v sejni sobi , Cesta II. grupe odredov 43, i nadaljwanjem na terenu.

Sejo je na podlagi 7. odstavka 58. dlena Statuta MOL (Uradni list RS, it.24l16 - upb) sklical in vodil
Janez Mo5krid, predsednik Sveta ietrtne skupnosti Sostro.

Predsednik Sveta je zaradi nujnosti ogleda nekaterih terenskih pomanjkljivosti na obmodju iS
Sostro, sklical izredno sejo.

Ob zadetku seje Sveta je p.redsedujodi ugotovil, da je na seji od 13 dlanov Sveta navzodih 7 dlanov,
kar pomeni, da je bil Svet Cetrtne skupnosti Sostro sklepden in je lahko pridel z delom.

Prisotni ilani sveta: Marjan Bitenc, Anton Gor5id, Edis Kadiri6, Igor Koprivnikar, Marjanca Marn,
Janez MoSkrid in Jasminka Vrakelja.
Odsotni ilani sveta: Mojca Bondar Miklavec, Marija Ga5per5id, Endis Kalabii, Matej Javornik,
Jernej Rigler in NuSa Selan.
Ostali prisotni: Bojan Pirih in Mojca Bokal Osolnik - SLS, MU, MOL.

Lista prisotnih na 7. izredni seji Sveta eeftne skupnosti Sostro je sestavni del tega zapisnika.

elani Sveta iS Sostro so z vabilom na 7. izredno sejo Sveta iS Sostro prejeli naslednji predlog
DNE\TNEGA REDA:

1. Izvedba iistilne akcije na obmoiju iS Sostro
2. ogled terena in komunalne problematike na obmoiju ds sostro
3. Razno

Predsedujodi je pojasnil, da v skladu z 51. dlenom Poslovnika Mestnega sveta MOL, svet detrtne
skupnosti o dnevnem redu izredne seje ne razpravlja in ne odloda ter preiel na prvo todko dnevnega
reda:

AD1
Izvedba iistilne akcije na obmoiju dS Sostro

V okviru terenske seje so se dlani sveta udeleZili distilne akcije v iS Sostro. ilani sveta so skupaj s
nekaterimi krajani in predstavniki SLS MU MOL odistili divje odlagali5de pod RiZnom (pod
Pedarjem). Prav tako je bilo poskrbljeno za organizacijo in odvoz nabranih odpadkov.
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AD2

Ogled terena in komunalne problematike na obmoiju dS Sostro

elani Sveta iS Sostro so si na terenu ogledali naslednje zadeve:
- PIaz na cesti Besnica - Jande, kjer se je pridela sanacija plazl.
- Pokopali5de Sostro - kjer tudi potekajo dela. Predsedujodije ponovno opozoril delovodjo na

gradbi5du, daje potrebno ustrezno povezati stari in novi del pokopali5da, tako da bo moZen
prevoz z vozidkom in bo sprevod lahko potekal iz enega dela pokopaliSda na drugega.
Trenutno je namred prehod preozek, ovira ga tudi smreka. Da bi se zagotovil dovolj Sirok
prehod bi bilo potrebno posekati smreko, ki ogroZa tudi bliZnji sakralni objekt. V kolikor pa
to ni mogode, je potrebno prehod urediti drugje, tako da se bo zagotovilo dovolj Sirok prehod.

AD3
Razno

Pod to todko dnevnega reda ni bilo aktualnih tem za obravnavo.

Dnevni red 7. izredne seje Sveta eetrtne skupnosti Sostro je bil izdrpan in predsedujodi je sejo
zakljudil ob 14.30 uri.

Zapisala:
Mojca Bokal Osolnik, svetovalka

Janez Mo5krid
Predsednik Sveta

ietnne skupnosti Sostro


