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ZAPISNIK

10. seje Sveta eetrtne skupnosti Sostro Mestne obiine Ljubljana, ki ie bila v ietrteko
07.11.2019 ob 18.00 uri, v sejni sobi SLS MU MOL, Cesta II. 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 Cetrtne skupnosti Sostro.

Ob zadetku seje Svetaje predsedujodi ugotovil, daje na seji od 13 dlanov Sveta navzodih 9 dlanov,

kar pomeni, da je bil Svet eetrtne skupnosti Sostro sklepden in je lahko pridel z delom.

Prisotni ilani sveta: Maru$a Babnik, Jan Bitenc, Marjan Bitenc, Marija Ga5per5id, Anton Gor5id,

Edis Kadiri6, Igor Koprivnikar, Marjanca Marn in Domen Zajec.

Opraviieno odsotna ilana sveta: Stanko Miklavec in TomaZ Svete.

Odsotna ilana sveta: Mojca Bondar Miklavec in Mira Kam5ek.

Ostali prisotni: Mojca Bokal Osolnik in Bojan Pirih - SLS MU MOL.

Lista prisotnih na 10. redni seji Sveta ietrtne skupnosti Sostro je sestarmi del tega zapisnika.

ilani Sveta iS Sostro so z vabilom in gradivom na 10. redno sejo Sveta CS Sostro prejeli naslednji

predlo g DNE\T',{EGA REDA :

L. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje in 2. korespondenine seje
2. Poroiilopredsednika
3. Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta
4. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
5. Razno

Ker novih predlogov a1i dopolnitev ni bilo, je predsedujodi dal dnevni red na glasovanje.

Navzodih je bilo 9 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 9 dlanov Sveta.

Zapredlagani dnevni redje glasovalo 9 dlanov Sveta.

Dnevni red je bil sprejet.

Predsedujodije pre5el na prvo todko dnevnega reda:

AD1.

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje in 2. korespondenine seje

Predsedujodi je prebral predlog zapisnika 9. redne seje in 2. korespondendne seje. Pripomb na

predlog zapisnikov ni bilo, zatoje predsedujodi dal na glasovanje predlog sklepa 1/1.0:
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ro.otloflisednika

1. Sestanek zaizgrndnjo vodovoda Besnica
Predsedujodije porodal o sestanku zaizgradnjo vodovoda Besnica, kije potekal, dne 15.10 .2019,na
sedeZu CS Sostro. Na sestanku je bilo p&edano, da postopki za pridobitev soglasij uspe5no potekajo.
Potrebno je pridobiti 

f9 5e dva soglasja, pri eni zadevipa poteka postopek dedovanja. Ko bo postopek
zakljuden se bo lahko pristopilo k sklenitvi pogodU". Predstavniki MoL so pojasnili, dapredvidevajo, da bodo soglasja pridobljena do konca leta.

2_. Sestanek glede zemljiSia za izgradnjo gasilskega doma na obmoiju bajerja v Zabji vasi
Predsedujodije porodal o ponovnem sestanku glede spremembe namembnostiremtl ilta iaizgradnjo
gasilnega doma na obmodju bajerja v Zabji vasi. Sestanek je potekal, dne 17.10.ig, nu oddelku za
urbanizem MU MoL. Na sestanku je bil prisoten tudi predseAnit PGD Sostro. Na podlagi dogovora
na sestanku je iS Sostro izvedla korespondendno sejo ter predlagala spremembo namembnosti
19mlji5d v bliZini bajerja. Svet CS Sostro je podal na razgmjen OPN MOL predlog, da se zemljiida,
ki bodo >ujeta< med staro (Cesto II. grupe odredov) in novo cesto (cesta ptoti loailpoglaw) nameni
za centralne dejarmosti, kjer bo moZno zgraditi gasilski dom, dom upokojencev, trgovino, lekarno in
podobne ustanove vjarrnem interesu, kijih kraj potrebuje.

3. Otvoritev ceste na Dolgem Brdu
Predsedujodi je porodal o otvoritvi novo asfaltiranega odseka ceste na Dolgem Brdu v dolZini 900 m,
ki je potekala 18.10.19' Na otvoritvi je bil prisgten tudi Zupun MoL, g. ZoranJankovi6. predsedujodi
je povedal, da je osebno in v imenu sveta iS izrazll zadovoljstvo nad asfaltiranjem ceste ter sepredstamikom MoL lepo zahvalll za izvedena dela. Prav tako se je lepo zahvalii vsem krajanom
Dolgega Brda, ki so pripravili lep kulturni program ter pogostitev za vse udeleZence otvoritve.

4. Sestanek za ureditev ceste Besnica - Vnajnarje
Predsedujodi je porodal, da je imel namen orginizirati sestanek pri Lupanu MOL, g. ZoranuJankoviiu, glede ureditve ceste Besnica - Vnajna4'e, vendar je Lelel, da se sestanka udeleZi tudipredstavnik Vnajnarij. Predsedujodi je zaprosil prisotne, da predlagajo krajana, ki bi se z njim
udeleZil sestanka pri Zupanu.

:::::;i* tf,lf_lltri sostro potrjuje zapisnik 9. redne seje in zapisnik 2. korespondenine seje
Sveta Cetrtne skupnosti Sostro.

Navzodih je bilo 9 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 dlanov Sveta.
Zapredlagani sklep je glasovalo 9 dlanov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD3
Pobude in predlogi krajanov in ilanov sveta

l. Postaritev ogledala na Cesti 13 julija
Svet CS Sostro je obravnaval pobudo krajanov Ceste 13. julija 83, 85, 87, 89 in 9, ki predlagajo, da se
za varnej5i izvoz na Cesto 13. julija postavi prometno ogledalo. Prisotni so ugotovil-i, da je iruot r""
nepregleden ter da je na tem odseku ceste veliko stanovalcev, zato so se strinjali s postavitvijo

lSledaJl P_redsedujodije po kondani razpravidal na glasovanje naslednji predlog ri.t"pu iltO,
Svet CS Sostro predlaga OGDP MU MOL, da se ztradi slabe preglednostio pri izvozu iz
objektov - odsek ceste 13. julija - h. st. 83, 850 87, 89 in 91, na Gsto rs. ;uti;a, postavi
prometno ogledalo.

Navzodih je bilo 9 dlanov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 dlanov Sveta.
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Zapredlagani sklep je glasovalo 9 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

2. Postavitev ogledala na Litijski cesti
Svet iS Sostro je obravnaval pobudo krajanov za ponovno namestitev prometnega ogledala na

Litijski cesti243, ki je bilo odstranjeno ter pobudo za namestitev dveh novih ogledal. Po kondani

razpravije predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 3/10:

Svet dS Sostro predlaga OGDP MU MOL, da se na Litijski cesti 243 (izvoz za h.St. 243,245 in
245a) ponovno namesti ogledalo, ztradi boljbe preglednosti pri vkljuievanju v promet v smeri
proti Ljubljani,_ki je bilo odstranjeno.
Prav tako Svet eS Sostro predlagao da OGDP MU MOL prouii moinost namestitve dveh novih
prometnih ogledal, in sicer; eno ogledalo zt izvoz iz objektov 243, 245 in 245t ter drugo

ogledalo na nasprotni strani ceste za uvoztz objektov 2l4in214a'-

Navzodih je bilo 9 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 9 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 9 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

3. Postavitev nadstreska na avtobusnem postajaliSiu LPP proga 51.26 na Malem Lipoglavu
ilani sveta so obravnavali pobudo krajanov Malega Lipoglava, da se na Malem Lipoglavu, pri

gasilnem domu (kondna postaja LPP 5t. 26) postavi nadstreiek na avtobusnem postajaliSdu. V
primeru slabega vremena, potniki na deZju ali snegu in vetru dakajo na avtobus. Prisotni so se s

pobudo strinjali, zatoje predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/10:

Svet iS Sostro predlaga OGDP MU MOL, da na konini postaji LPP 5t. 26,pri gasilnem domu
na Malem Lipoglavu, postavi nadstre5ek.

Navzodih je bilo 9 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 9 dlanov Sveta.

Zapredlagarri sklep je glasovalo 9 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

4. Popravilo nadstre5ka na avtobusnem postajali5lu LPP proga 5t.26 - Selo pri Pancah
Clani sveta so obravnavali pobudo krajanov Malega Lipoglava, da se sanira nadstre5ek na

avtobusnem postajali5du v Selu pri Pancah, ki je v zelo slabem stanju. Predsedujodi je po kondani
razpravr dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 5/L0:
Svet iS Sostro predlaga OGDP MU MOL, da na avtobusnem postajali5iu LPP 5t. 26, v vasi
Selo pri Pancah (ob glavni cesti), sanira nadstre5ek, ki ie v zelo slabem stanju.

Navzodih je bilo 9 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 9 dlanov Sveta.

Zapredlagmri sklep je glasovalo 9 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet.

5. Ureditev odvodnjavanja meteornih voda na Podmolni5ki cesti

ilanica sveta, ga. MaruSa Babnik je predstavila pobudo krajanov Podmolnika, da se na Podmolni5ki

cesti uredi odvodnjavanje meteornih voda. Po kondani razpravi je predsedujodi dal na glasovanje

naslednji predlog sklepa 6/10:
Svet dS Sostro predlagao da si zadevo ogleda Komunalna komisija pri Svetu CS Sostro ter
Svetu dS Sostro poda svoje mnenje.

Navzodih je bilo 9 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 9 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklepje glasovalo 9 dlanov Sveta.

Sklep je bil sprejet. 
?



6. Predlog modela vrednotenja nepremiinin
Svet iS Soitro je obravnaval pobudokrajanov Ceste 13. juhja (ZubS" vasi) glede modela vrednotenja

nepremidnin. Krajani predlagajo, da se njihove nepremidnine niZje ovrednotijo zaradi podjetja, ki
deluje v neposredni bliZini in s svojim izgledom in vplivi na okolje, vliva na kakovost Zivljenja
krajano.v. Po kondani razpravije predsedujodi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 7/10:

Svet CS Sostro po5lje predlog na GURS in ORN MU MOL, da se vsi stanovanjski
objekti ob delu Ceste 13. julija (vsi objekti od kriiiSia Ceste II. grupe odredov od

objekta 5t. 52 do objekta 5t. 68 na desni strani in vse do objekta 5t. 71 na levi strani) na
splo5no nfije vrednotijo, ker je na tem obmoiju deluje podjetje, ki ima velike vplive na
kakovost iivljenja na tem obmoiju ter s tem tudi na vrednost nepremiinin. Podjetje s

svojim delomo zaradi skladiSienja velikih zalog materiala (kovine, gradbeni
materiali...), slabo vpliva na izgled celotnega kraja. Poleg tega je to obmoije
degradirano zaradi veije obremenitve s hrupom, slabim zrakom, znradi poveianih
koliiin izpuSnih plinov, ter obremenjeno zaradi parkiranja Stevilnih avtomobilov
delavcev, tovornih vozil in delovnih strojev.

Navzodih je bilo 9 dlanov Sveta.

Opredeljenih je bilo 9 dlanov Sveta.

Zapredlagani sklep je glasovalo 9 dlanov Sveta'

Sklep je bil sprejet.

AD4
Obravnava gradiva za sejo MS MOL

Prisotni dlani sveta so se seznanili z gradivom za9. sejo MS MOL. Ugotovili so, da bo na 9. seji MS

obrarrnavano gradivo v zvezi z izgradnjo zaporov v Dobrunjah - Dopolnjen osnutek Odloka o

obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu 147 - obmodje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti in

okoljsko porodilo. Glede na to, da je Svet CS Sostro Ze poslal pripombe na osnutek v okviru javne

razgrnrtve v mesecu juliju, tokrat prisotni dlani sveta niso imeli pripomb. Clanica sveta, ga. MaruSa

Babnik je prisotne pozvala, da v kolikor bi 5e imeli kak5ne predloge, da jih po5ljejo na njen

eleltronski naslov do 15. novembra in jih bo predstavila na MS MOL.

AD5
Razno

1. Sprememba Izvedbenega nairta in poraba finanlnih sredstev
Svet CS Sostro bo finandna sredstva v viSini 842 e:ur, ki so v Izvedbenem nadrtu namenjena za

tiskanje in urejanje glasila, namenil za pogostitev dlanov sveta in predstavnikov druitev in ustanov

ob zakljudku leta. Sredanje bo letos potekalo v Volavljah na Izletni5ki kmetiji Travnar.

2. Izvedba dneva dS Sostro v letu 2020
Prisotni sg razpravljali o predlogu, da bi v naslednjem letu Svet iS Sostro izvedel Dneve eS Sostro,

kjer bi se v okviru dosedanjega konjeni3kega dneva, predstavila tudi ostala dru5tva. Nekateri so

piedlagali, da bi bili dnevi iS zadnji vikend v avgustu, nekateri pa so predlagali, da bi aktivnosti

potekaie v septembru, ker je takratLe Sola in so lahko vkljudeni 5e otroci iz Sole in vrtca. Prisotni so

tili mnen3a, da se je potrebno glede termina uskladiti z ostalimi dru5tvi, zato so predlagali, da se pred

naslednjo sejo sestanejo predstavniki druStev in se dogovorijo glede termina in ostalih podrobnosti.

3. Strokovna ekskurzija na Dunaj
V soboto, dne 9.11.19 d potekala sirokovna ekskurzija dlanov sveta vseh iS na obmodju Ljubljane,

na Dunaj. Glavni namen ekskurzije je ogled seZigalnice odpadkov. Zbimo mesto je na Vidu ob 5.20

uri.



4. Ponatis prve Stevilke glasila >>Sostrian<<
predsedujodi je predlagal, da se zaradi napake Po5te Slovenrje pri raznosu- prve Stevilke glasila'

pripravi ponuiit prve Stevilke v 500 izvodih ter se dostavi gospodinjs*.o* Y.CS,.lYo, ki glasila 5e

niso prejela. Glasilo je bilo namred pomotoma razneseno delno na obmodju CS Polie, namesto v

nekaterih vaseh CS Sostro.

5. Priprava nove Stevilke glasila >>Sostrian<<

Urednica glasila >Sostrdan<<, ga. MaruSa Babnik, je predlagala, da se v mesecu marcu naslednje leto

izda novo Stevilko glasila >Sostrdan<<. Predlagala je, da se v naslednji Stevilki, poleg besede

predsednika sveta eS Sostro, g. Igorja Koprivnikarja, predstavita tudi podpredsednika sveta CS

Sostro, ga. Marjana Marn in g. Marjan Bitenc. Prosila je, da svoje prispevke pripravijo ter ji po5ljejo

do sredine j anu a1a 2020.

6. Optika v iS Sostro
itanica Sveta, ga. Maru$a Babnik, je porodala o zbiranju podpisov za napeljavo optike v CS Sostro'
povedala je, da so zbrali okrog 140 podpiso_v za napeljavo optike v kraje, ki niso zajeli v projekt

Rune oziroma Sistem TV. Gre za del vasi eeSnjica, Podmolnik in Sadinja vas' Povedala je, da je

pobudo, vkljudno s podpisi, podala na MS MOL.

7. Sestanek s predstavniki LPP
ilanica sveta, g-a. MaruSa Babnik je prisotne seznanila, da je na 7. seji MS MOL predlagala, da se s

predstarmiki LPP organizira sestanek glede dodatnih postajali5d na progi LPP *.. 24. Prisotni so

predlagali, da bi bil sestanek v januarju 2020 ter da si takrat ogledajo tudi problematiko z LPP

postajali5di na Dobrunjski cesti (neosvetljena postajali$da, preved narazen. . . ).

8. Ustanovitev dru5tva Brumate
ilanica sveta, ga. Maru5a Babnik, je prisotne seznanila, da Zelijo krajani ustanoviti novo dru5tvo

Brumate, ki bi organiziralo bolj3je sejme. Povedala je, da predstavniki, ki Zelijo ustanoviti druStvo,

Svet iS Sostro prosijo za uporabo prostorov. Predsedujodi je povedal, da lahko dru5tva uporabljajo

prostore na sedeZu CS Sostro v skladu s Pravilnikom, ki veljajo za vse uporabnike. V kolikor bodo

dru5tvo ustanovili in jih bo Svet eS Sostro vkljudil v svoj program, bodo lahko prostore uporabljali

brezpladno.

Dnevni red 10. seje Sveta ietrtne skupnosti Sostro je bil izdrpan in predsedujodi je sejo zakljudil ob

20.00 uri.

Zapisala:
Mojca Bokal Osolnik, svetovalka

Igor Koprivnikar
Predsednik Sveta

ietrtne skupnosti Sostro


