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ZAPISNIK

34. seje Sveta detrtne skupnosti Sostro Mestne obiine Ljubljana, ki je bila v torek'

12.06.2018 ob 18.00 urio v sejni sobi Sluzbe za lokalno samoupravo, Mestne obiine Ljubljana'
Cesta II. gruPe odredov 43'

Sejo je na podlagi 7. odstavka 58. dlena Statuta MOL (Uradni list RS, 3t.24116 - upb) sklical in vodil

lunt, UoSLtid, fredsednik Sveta ietrtne skupnosti Sostro'

ob zadetku seje Svetaje predsedujodi ugotovil, daje na seji od 13 dlanov Sveta navzodih 8 dlanov'

kar pomeni, Oa;e Uit Svettetrtne stupnolti Sostro sklepden in je lahko pridel z delom'

Prisotni ilani sveta: Marjan Bitenc, Marija Ga5per3id, Anton Gor5id, Edis Kadiri6, Igor Koprivnikar'

Janez Mo5krid, Jernej Rigler in Jasminka Vrakelja'

Opraviieno odsotna ilana sveta: Marjanca Marn in Matej Javornik'

odsotni ilani sveta: Mojca Bondar Mikalvec, Endis Kalabicin- NuSa Selan'

o*t"riprisotni:MojcaeokutosolnikinBojanPirih.SLSMUMoL.

Lista prisotnih na 34. redni seji Sveta detrtne skupnosti Sostro je sestavni deltega zapisnika'

ilani Sveta CS Sostro so z vabilom in gradivom na34. redno sejo Sveta CS Sostro prejeli naslednji

predlog DNEVNEGA REDA:
1. Pregled in potrditev zapisnika 33' redne seje Sveta CS Sostro

2, Poroiilo Predsednika
3. Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta

4. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
5. Razno

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta'

Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta'

ZapredTagani dnevni redje glasovalo 8 dlanov Sveta'

Dnevni red je bil sPrejet.

Predsedujodi je preSel na prvo todko dnevnega reda:

AD1

Pregledinpotrditevzapisnika33.rednesejeSvetaCSSostro

Predsedujodi je prebral precllog zapisnika 33. redne seje' Pripomb na predloga zapisnika ni bilo' zato

3" pr"ar.irloii ial nu giu'ou*;e naslednji predlog-sklepa ll34:

Svet eetrtne skupnosti Sostro potrjuje"zapisnikl3' t"dn" seje Sveta detrtne skupnosti Sostro'

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta'

Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta'

Zaprediagani sklepje glasovalo 8 dlanov Sveta'
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Sklep je bil sprejet.

ADz
Poroiilo predsednika

1. Siritev pokopali5ia Sostro
Predsedujodi je prisotne seznanil, da gradbena dela za Siritev pokopali5da Sostro ustrezno potekajo.
Povedal je, da vedkrat pride preveriti kako dela potekajo. Povedal je, da bo po zakljudku del
neugledno, Ee izvajalci ne bodo sanirali tudi potk na starem delu pokopaliSda. Zatoje predlagal, daje
potrebno pred zakljudkom del urediti tudi Ze obstojedi park pred pokopaliSdem ter vse obstojede
potke na starem delu pokopali5da. Prisotni so se strinjali, zato je predsedujodi dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa 2/34:
Svet dS Sostro predlaga JP i,ale, da pred zakljuikom del na pokopali5iu Sostro, izvajalec
ustrezno uredi Ze obstojeii park ter vse obstojeie potke na starem delu pokopali5ia.

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

2. Biv5i bazen Vevte
Predsedujodi je prisotne seznanil, da bo MOL odkupila zemljiSde, kjer se je vdasih nahajal bazen
Vevde. Po doslej znanih informacija, naj bi obdina bazen tudi obnovila, tako da bo na Vevdah
ponovno kopali5de, kar je za naS kraj zelo dobrodo5lo. Povedalje, da se je pri spremembi OPN MOL
zavzemal, da povriine ostanejo namenjene Sportno rekreacijski dejavnosti in da je zelo zadovoljen, da
je tako ostalo.

3. Poroiilo o sreianju s podZupanomr g. Dejanom Crnekom
Predsedujodi je porodal o rednem mesednem sredanju s podZupanom g. Dejanom Crnekom. Na
sestanku je bilo povedano, dabo plaz Besnica - Jande saniran v mesecu avgustu. Glede trenutnega
obvoza je povedal, da je predlagal obvoz tudi dez Volavlje, vendar ker je cesta skozi Besnico drLavna
cesta, mora prometne znake postaviti Direkcija RS za ceste. Povedal je, da zadevo ureja OGDP MU
MOL.
Predsedujodi je 5e povedal, da se za prehod za pe5ce v kriZi5du Litijska - Cesta 13. julija ri5e projekt
ter da todnih rokov, kdaj se bo pridela izgradnjakanalizacije v Sostrem, 5e ni.

4. Koordinacija predsednikov dS MOL s predstavniki OGDP MU MOL
Predsedujodi je prisotne seznanil, da se je tokratne koordinacije udeleZil podpredsednik Sveta iS
Sostro, g. Igor Koprivnikar. Podpredsednik, g. Igor Koprivnikar, je porodal o sestanku. Povedal je, da
bo letos izvedena preplastitev ceste proti Zagradi5du. Prav tako je povedal, da se za ureditev prehoda
za pe5ce v kriZi5du Litijska cesta - Cesta 13. julija, ri5e projekt in da naj bi bil narisan v drugi
polovici junija, nato pa naj bi se pridela gradbena dela.

5. Izvedena komunalna dela v dS Sostro
Predsedujodije prisotne seznanil, daje bila v kratkem asfaltiran odcep ceste v vasi Gabrje pri Jandah,

ki pelje proti hi5nim Stevilkam lb, lc, lf,20c,2I,2la in 24. Prav tako se je na Litijski cesti

asfaltiralo kriZi5de v smeri proti Pedarju, odi5den pa je bil tudi propust v vasi Brezje pri Lipoglavu, na
cesti proti h.5t. 9.

6. Poroiilo o varnostnih razmerah na obmoiju vzhodnega dela Ljubljane
Clan sveta, g. Marjan Bitenc, je porodal o posvetu o varnostnih razmerah na vzhodnem delu
Ljubljane, ki je bil v Domu krajanov na FuZinah, dne 31.5.18. Na sestanku so bili poleg
predstavnikov eS, prisotni tudi predstavniki policistov, predstavniki MR MOL ter nova vodja iz
oddelka za promet MU MOL, ga. Ur5ka Longar. G. Bitenc je povedal, da je CS Sostro 5e vedno
najvarnej5a eS. Povedal je, da je bilo v leto5njem letu manj izdanih prometnih kazni, v primerjavi z
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istim obdobjem v preteklem letu. G. Bitenc je povedal, da je na sestanku izpostavil voZnjo
tovornjakov (ki vozijo v iniz kamnoloma) po plodniku, ob Cesti IL grupe odredov in proti Sadinji
vasi. Povedal je, da je bil odgovor policistov, da je cesta preozka ter da je potrebno cesto raz5iriti.
Prav tako je policist povedal, da samo umikanje na plodnik ni kaznivo, vendar se mora tovornjak na
plodniku ustaviti, ne sme pa peljati po plodniku. G. Bitenc je povedal, da se je o navedeni
problematiki pogovarjal z lastnico zemlji5da ob cesti V Karlovce, ki je povedala, da dovoli, da
policisti stojijo na njenem zemlji5du in merijo hitrost voznikov. Zato je predsedujodi po kondani
razpravi, dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 3/34:
Svet CS Sostro predlaga PP Moste, da vsaj enkrat na teden merijo hitrost voznikov na cesti V
Karlovce.

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

AD3
Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta

1. Ureditev odvodnjavanja na Sostrski cesti blizu kriZi5ia z Litijsko cesto
Clan sveta, g. Edis Kadiri6, je povedal, da je na Sostrski cesti nujno potrebno urediti
odvodnjavanje meteornih voda, saj se ob vsakem vedjem nalivu, meteorni ja5ek zama5i in voda
poplavi celo cesto. Povedalje, da bo poslal slike in da naj se potem zadeva po5lje v re5evanje.

2. Udarna jama na cesti Brezje pri Lipoglavu
Podpredsednik Sveta, g. Igor Koprivnikar, je povedal, da je udarna jama na cesti skozi vas Brezje
pri Lipoglavu, na podlagi pobude, zak,rpana, vendar neustrezno. Povedal je, da je zakrpana Ie
polovica luknje in da je to potrebno popraviti.

AD4
Obravnava gradiva za sejo MS MOL

Predsedujodi je prisotne sezanil z odgovori MU MOL glede pripomb Sveta eS Sostro na Osnutek
Proraduna MOL za leto 2019. Prisotni so rapravljali o odgovorih in po kondani razpravi je
predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/34:
Svet dS Sostro pooblabia predsednika Sveta dS Sostro, g. Janeza MoSkriia, da pri
sprejemanju Proraiuna MOL na seji MS MOL, ponovno poudari in obrazloZi Ze navedene
pripombe Sveta CS Sostro, ki jih je Svet CS Sostro podal na Osnutek Proraiuna MOL za leto
20t9.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 8 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

AD5

1. Poobla5iena oseba za varstvo osebnih podatkov - eS Sostro
Predsedujodi je prisotne seznanil z informacijo glede splo3ne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v

nadaljevanju: Uredba GDPR), ki doloda, da mora vsaka pravna oseba javnega prava doloditi
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pooblasdeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Povedal je, da je MoL predlagala, da imajo detrtne

skupnosti za pooblasdeno osebo isto osebo, ki je pooblasd.nu oribu MoL in bo opravljala predpisane

naloge za Mestno obdino Ljubljana, kot tudi ia bS, zato je predsedujodi dal na glasovanje naslednji

3;:lt3:,tf"""t3-tflor,i sor,ro Mestne obiine Ljubrjana za varstvo osebnih podatkov pooblasia

osebo, ki je doloiena za varstvo osebnin foAutttot n MOL in bo opravljala predpisane naloge

tudi za dS.

Navzodih je bilo 8 dlanov Sveta'

Opredeljenih je bilo 8 dlanov Sveta'

Zi pr ediagani sklep j e glasovalo 8 dlanov Sveta'

Sklep je bil sPrejet.

2. Aktualni sestanki
- Predsedujodi je prisotne seznanil,.da ima v ponedeljek, dne 18'6'18' sestanek z direktorjem

Papirnice Vevde,'na temo o ureditvi POC Dobrunje' 
-r^ro ^^^lq'ne \/qrnnq

_ V torek, dne 1g.6.1g, pa ima sestanek. fr.artuuniki MoL, glede poplavne varnosti v cS Sostro'

3. Strokovna ekskurzija ilanov sveta , ::- r-: --
Predsedujodi je prisotne pozval,da podajo predloge za strokovno ekskurzijo' ki naj bi jo Svet cS

Sostro izvedel v mesecu septembru 2018'

Dnevni red 34. seje sveta detrtne skupnosti Sostro je bil izdrpan in predsedujodi je sejo zakljudil ob

20.40 uri.

Zapisala:
trrtoi ca Bokal Osolnik, svetovalka

Janez Mo5krid
Predsednik Sveta

eetrtne skuPnosti Sostro


