Številka: 900- 81/2013-2
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ZAPISNIK
17. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 17.4.2013 ob 18,00 uri, na
sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. članov sveta navzočih 7 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Bogdan Groznik, , Renata Jernejc, Jelka
Lebesmühlbacher, Franci Marolt, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc
ODSOTNI ČLANI SVETA: Meti Buh Gašparič, Matjaž Groznik, Jože Ježek (opravičeno), Boštjan
Lah, Maja Premrl, Marko Ramovž
OSTALI NAVZOČI: g. Robert Martinčič, direktor JP Žale, g. Domen Kokalj, vodja sprejemne
pisarne JP Žale, g. Vojko Grünfeld, vodja Službe za lokalno samoupravo, MOL,MU, Ladka Debevc,
Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo, MU, MOL, Valentin Zavašnik,
zunanji član Pododbora za Tacen
Seja Sveta se snema na podlagi Sklepa št. 1/2 sprejetega na 2. redni seji dne 1.12.2010.
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in predlagal, da zaradi navzočnosti Vodje Službe za lokalno
samoupravo Vojka Grünfelda na seji točki 3 in 6 DNEVNEGA REDA , ki so ga člani sveta prejeli
skupaj z vabilom na sejo postaneta 2. in 3. točka ostale pa se preštevilčijo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji spremenjen DNEVNI RED:
Delovanje JP Žale in upravljanje pokopališča Šmartno pod Šmarno goro
Pregled poteka projekta izgradnje Centra četrtne skupnosti Šmarna gora
Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
5. Pregled aktivnosti med obema sejama
6. Priprava Dneva ČS Šmarna gora
1.
2.
3.
4.

Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 7 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
DELOVANJE JP ŽALE IN UPRAVLJANJE POKOPALIŠČA ŠMARTNO POD ŠMARNO
GORO
Predsedujoči je pozdravil in predstavil gosta g. Roberta Martinčiča, direktorja JP Žale in g. Domna
Kokalja, vodjo sprejemne pisarne na JP Žale in predal besedo g. B. Grozniku.
g. B. Groznik je povedal, da je v dopisu, ki je bil poslan s strani Žal 7.12.2012 slaba razlaga in
neprimerne primerjave: cen stanovanj in grobov na m2, primerjava cen v Novem Mestu in Ljubljani,
cene pa bi morale biti prilagojene sosednjim občinam in dana možnost izbire koncesionarja.
G. Martinčič je povedal, da na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah vsaka občina izbere
enega izvajalca ali podeli koncesijo za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, nadzor pa
vršijo MOL in zunanji izvajalci. Upravljajo 18 pokopališč na območju MOL, standardi vzdrževanja
so enotni za vsa pokopališča. Z najemnino se pokrivajo stroški odvoza odpadkov in ostali režijski
stroški (voda, elektrika, košnja, pluženje). Cene najemnin in pogrebnih storitev določa Mestni svet,
zemljišča pa so cerkvena ali v lasti MOL. Na pokopališču Šmartno so od prevzema 2009 tlakovali
poti, obnovili stopnice, postavili dodatno ograjo in obnovili napis na stebrih (vhod na stari del
pokopališča).
G. Suhoveršnik je opozoril na dolgo čakalno vrsto za pogreb in da bo pokopališče kmalu
polno,pobuda za širitev pa je bila z Občinskim prostorskim načrtom zavrnjena.
G. Martinčič je povedal, da v primeru velikega števila pokojnikov zagotovijo dvojno ekipo, je pa na
zunanjih pokopališčih največkrat želja po pogrebih v popoldanskem času. Na pokopališču Šmartno je
prostora za nove pokope za približno šest let, rešitev bi bila v gradnji žarnega kolombarija, to je zid v
treh etažah, ki so v dosegu roke. Projekti za kolombarij so že narejeni za pokopališče Črnuče, kjer
bodo tudi začeli z gradnjo, v kolikor bi s strani četrtne skupnosti prišla pobuda, se lahko uporabijo že
obstoječi projekti.
G. Kokalj je povedal, da na zunanjih pokopališčih upoštevajo lokalne običaje, norma za pogreb je ena
uro, kar je daljše se doplača. Na zunanjih pokopališčih pokojnike v mrliško vežico vozijo med šesto
in sedmo uro zjutraj, svojci pa prejmejo elektronsko kartico za odpiranje vežice.
G. B. Groznik je ponovno vprašal, zakaj ni možno izbirati med koncesionarji za pokop in kakšne so
dimenzije enojnih grobov?
G. Martinčič je povedal, da je z Odlokom MOL določeno, da je lahko samo en koncesionar in, da
dejavnost ne more biti na prostem trgu. JP Žale imajo enotno dimenzijo grobov 0,8-1,5 širine, za vse
grobove pa se plačuje enotna najemnina 34,5€.
G. Suhoveršnik je vprašal, kako je s podpisom pogodb za najem parcel?
G. Martinčič je povedal, da to ureja 52. Člen Odloka, z vsemi najemniki morajo skleniti pogodbe,
sicer sledijo sankcije – odvzem groba.
G. Crnek je vprašal, zakaj JP Žale na četrtno skupnost ne pošiljajo obvestila o pokojnih iz četrtne
skupnosti, čeprav je bil dopis že posredovan in tudi odgovor, da bodo obvestila pošiljali? Gre tudi za
lokalni običaj, da se na sedežu četrtne skupnosti izobesi črna zastava.
G. Martinčič je povedal, da so na podlagi 23. člena Varstva o osebnih podatkih, podatki o pokojnih
tajni, zato bi moral naročnik pogreba posebej podpisati pooblastilo, da JP Žale o pokojniku lahko
obvesti četrtno skupnost. Bodo pa na željo četrtne skupnosti pripravili dodatno pooblastilo, na
podlagi katerega bodo lahko posredovali podatke. Povedal je tudi, da prejmejo veliko pritožb glede
parkiranja obiskovalcev Šmarne gore pred pokopališčem, zato so na Oddelek za gospodarske

dejavnosti in promet poslali pobudo, da se zarišejo modre cone in postavi prometni znak, ki omejuje
parkiranje na dve uri, Na podlagi tega, bodo lahko ukrepali tudi redarji.
G. Grünfeld je povedal, dab o v maju Oddelek za urejanje prostora objavil poziv, za ponovno vložitev
pripomb na Občinski prostorski načrt, četrtna skupnost naj ponovno poda pobudo za širitev
pokopališča, posamezne naloge vezane na pokopališče pa se lahko vključi tudi v prioritetne naloge.
AD 2
PREGLED POTEKA PROJEKTA IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA
G. Crnek je povedal, da so bile pri projektu izgradnje Centra ČS narejene tri napake:
-

ob zamenjavi župnika je bila postavljena višja cena za odkup zemljišč, zato je bilo potrebno
iskati novo rešitev
prišlo je do napake pri zamenjavi parcel, zato ni bilo soglasja Zavoda za varstvo kulturne
dediščine
v Proračunu se ni zagotovilo sredstev za odkup zemljišč

G. Grünfeld je povedal, da:
-

-

je pozval vse Oddelke, ki so s svojimi vsebinami aktivno vključeni v izgradnjo Centra četrtne
skupnosti, da pregledajo podatke in jih “ažurirajo”
je Oddelek za urejanje prostora pričel s postopkom izbire izdelovalca OPPN in na Zavod za
varstvo kulturne dediščine poslal vlogo za oridobitev predhodnih usmeritev za izdelavo
OPPN
bo izdelava OPPN potekala 12-15 mesecev
bo potrebno preveriti kaj bo hitreje izdelava OPPN ali poziv za vložitev pripomb na OPN
bo naročnik in plačnik izdelave OPPN Oddelek za urejanje prostora
bodo na podlagi sprejetega OPPN in načrta razvojnih programov (NPR) sredstva za odkup
zemljišč vključena v rebalans proračuna
bo komisija izmed treh projektov izbrala enega, ki bo sprejemljiv tudi za Zavod za varstvo
kulturne dediščine
bi bilo možno še pred koncem mandata pripeljati projekt do faze izvedbe – podpis pogodbe
so v Proračunih 2013 in 2014 na Službi za lokalno samoupravo rezervirana sredstva za vsako
leto v višini 23.000€
AD 3
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA

Predsedujoči je povedal, da je na sestanku predsednikov četrtnih skupnosti z županom izpostavil tri
točke in sicer poleg projekta izgradnje Centra ČS še:
-

ureditev pešpoti Ingličeva ul. izdelava projekta je pri koncu, poleti bo potekala izvedba
nov odvoz odpadkov na tri tedne za individualne hiše, odvoz naj bi zadostoval ob strogem
ločevanju odpadkov, JP Snaga pa bo ločevanje nadzirala tudi z inšpekcijskimi službami

Člane sveta je seznanil tudi, da je JP Snaga s parkirišča v Tacnu odpeljala vse kontejnerje zaradi
odpadkov in nesnage, ki se je kopičila ob kontejnerjih. Manjkajoče kontejnerje za steklo bo JP Snaga
postavila na katerokoli drugo lokacijo, ki jo bo predlagala četrtna skupnost.
G. Suhoveršnik je vprašal, ali bo pisarna v Gameljnah še kdaj aktivna in ali se predvideva obnova
dvorane v Gameljnah?

G. Grünfeld je povedal, da se trenutno ne kažejo večje potrebe po stalni fizični prisotnosti strokovne
sodelavke v Gameljnah, obnova dvorane v Gameljnah pa ni predvidena razen za manjša vzdrževalna
dela.
Potekajo pa zaključni pogovori s PGD Tacen glede obnove Doma, kjer bo finančno sodelovala tudi
MOL. Gre za obnovo fasade in zamenjavo oken.
G. Crnek je predlagal, da se pri beljenju sejne sobe na Pločanski 8 predvidi tudi namestitev
projektorja in platna.
G. Grünfeld je povedal, da imajo projector, platno in ozvočenje na Službi za lokalno samoupravo in
vse se lahko sposodi.
Ga. Zajc je povedala, da je dobila predlog za postavitev pasjih košev od gostilne Košir proti Savi in
po Pločanski.
Predsedujoči je povedal, da bo problem s pridobitvijo zemljišč.
G. Marolt je predlagal, da se popravijo robniki pločnika ob cesti Cirila Kosmača, ki so bili
poškodovani med pluženjem.
Predsedujoči je povedal, da je prišla tudi vloga za dovoz in posip peska po Ingličevi ul. v Šmartnem
in predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 17/1:
Ob cesti Cirila Kosmača se popravijo robniki pločnika, na Ingličevo ulico pa se pripelje pesek.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Suhoveršnik je povedal, da bo sestanek Pododbora za Gameljne z Rašico naslednji teden.
G. B. Groznik je povedal, da stanovalci ulice za trgovino Rašica nočejo dati soglasja za postavitev
luči javne razsvetljave, čeprav je četrtna skupnost postavitev luči vključila v Plan malih del za leto
2013.
G. Suhoveršnik je predlagal, da se stanovalcem pošlje dopis ali pa naj g. Groznik zbere podpise
stanovalcev, da javne razsvetljave nočejo.
Predlagan je bil naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 17/2:
Stanovalcem ulice za trgovino Rašica se pošlje ali dopis s povratnico, ali g. B. Groznik zbere
podpise stanovalcev po hišah s katerimi potrjujejo, da javne razsvetljave v ulici ne marajo.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov Sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE SVETA ČETRTNE
SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predsedujoči je povedal, da:
- je okrožno državno tožilstvo v Ljubljani izdalo sklep o zavrženju kazenske ovadbe
- se je sestala komisija za pripravo spletnih strani ga. Buh Gašparič pa se po pooblastilu z izvajalcem
dogovarja za najbolj optimalno in čimprejšnjo novo postavitev spletnih strani ČS Šmarna gora
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT: 17/3 :
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnika 16. redne seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 5
PREGLED AKTIVNOSTI MED OBEMA SEJAMA
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli naknadno po e pošti.
Predsedujoči je povedal, da je na ARSO potekal sestanek glede meteornega jarka ob ulici Ivice
Pirjevec, kjer je bil podan predlog, da se organizira skupni sestanek med ARSO, JP VO-KA in MOL
OGDP na sedežu četrtne skupnosti glede rešitve problema. Predlagal je četrtek 25.4.2013 ob 9. uri.

AD 6
PRIPRAVA DNEVA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Predsedujoči je povedal, da:
-

-

so društva pismeno poslala namero o sodelovanju na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti
razen PGD Rašica- rok se jim podaljša do 19.4.2013
so naročene majice v dveh barvah vijolični in roza
je z OŠ Šmartno dogovorjeno, da pripravijo dve točki kulturnega programa
je s Službo za lokalno samoupravo dogovorjeno, da poskrbijo za ozvočenje
so na pobudo četrtne skupnosti na MOL pripravili še 4 predavanja z gosti (po 15 minut),
teme pa so: novosti na področju odvoza komunalnih odpadkov, tujerodne rastline –
ambrozija, predstavitev dejavnosti Društva Hospic, varčevanje na področju energije
je še čas, za razmislek, komu podeliti plaketo
pogostitev v gostilni Ledinek za pohodnike na Šmarno goro bo v enakem obsegu kot lansko
leto
je Planinsko društvo zaprosilo za dodatna sredstva za vzdrževanje poti na Šmarni gori, zato je
predlagal naslednji

PREDLOG SKLEPA ŠT. 17/ 4 :
Svet četrtne skupnosti se strinja, da se za vzdrževanje poti na Šmarno goro,
Planinskemu društvu namenijo sredstva v višini 500,00 €.
Navzočih je bilo 7 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov Sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je zaključil sejo ob 21. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek

