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PREDLOG-OSNUTEK

ZAPISNIK
5. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek 11.11.2008 ob 9. uri v sejni sobi Službe za
lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 8.
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, Marjan Gradišar, Jelislava Lebesmühlbacher, Janez Novak,
Angela Ribič, Alojz Suhoveršnik,, Valentin Zavašnik
ODSOTNI ČLANI SVETA: Bogdan Groznik, Alenka Juvančič, Boštjan Lah, Nataša Lipovec (vsi opravičeno)
Marko Potočnik, Uroš Prosen
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo, MOL
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in predlagal, da se dnevni red, ki so ga člani sveta prejeli skupaj s sklicem
na sejo razširi s točko RAZNO.
Ker pripomb ni bilo je predsedujoči predlagal naslednji DNEVNI RED:
1. Prevzem pokopališča Šmartno v upravljanje JP Žale
2. Razno
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
PREVZEM POKOPALIŠČA ŠMARTNO V UPRAVLJANJE JP ŽALE
Predsedujoči je člane sveta seznanil s sestankom, ki je potekal v mesecu oktobru v prostorih JP Žale, katerega
sta se udeležila tudi član sveta g. Novak in oskrbnik pokopališča g. Šuštar (Zabeležka sestanka je priloga
zapisnika). Ponovno je poudaril, da se bo potrebno glede prispevkov krajanov pri gradnji mrliške vežice
dogovarjati z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet.
Predlagal je, da Svet sprejme naslednji SKLEP ŠT. 5i/1
Svet ČS Šmarna gora soglaša, da se čimprej pričnejo pogovori z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in
promet glede vračila sredstev, ki so jih krajani vložili v izgradnjo mrliške vežice.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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G. Suhoveršnik je podal pripombe na Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti in sicer:
-

-

Odlok je pisan za centralno pokopališče Žale Ljubljana, potrebno pa bi bilo prisluhniti tudi potrebam in
navadam na podeželskih pokopališčih
člen 7 doda se dvojni grob, ki je širok nad 1,5 metra, dolg 2-2,7 metra, globok pa 1,8 metra z možnostjo
poglobitve
člen 12 pokopališče Šmartno pod Šmarno goro ni ograjeno, če pa bi prišlo do ograditve, mora biti v
poletnem času odprto do 23. ure, v zimskem času pa do 21. ure.
Ker je ČS Šmarna gora pretežno vaško naselje, je veliko pogrebov ob sobotah, nedeljah in praznikih,
zato to ne bi smela biti nadstandardna storitev.
člen 18 pogrebna svečanost, kjer se opravi tudi verski obred, ne sme biti časovno omejena, tudi tu je
potrebno upoštevati lokalne običaje
člen 24 če pri pogrebu sodeluje tudi verska skupnost, se po našem lokalnem običaju križ nosi na
začetku sprevoda
člen 34 če pride do prekinitve pogodbe zaradi novega ureditvenega načrta pokopališča, je potrebno
zagotoviti nadomestno parcelo, ter podpis nove pogodbe
člen 45 v drugem odstavku, ki določa cene za osnovne pogrebne storitve, upepelitve ter najemnino za
grobove določi Mestni svet MOL za vsa pokopališča na območju MOL ne glede na to, kje ima
najemnik oz. pokojnik stalno bivališče.

Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 5i/2
Strokovna sodelavka skupaj z g. Suhoveršnikom pripravi dopis s pripombami na Odlok o pogrebni in
pokopališki dejavnosti, ki se ga pošlje pripravljalki ga. Gregorič in na Mestni svet.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ga. Lebesmühlbacher je predlagala, da se zagotovi prioriteta prebivalcem Četrtne skupnosti za pokopa na
pokopališču Šmartno.
Predsedujoči je povedal, da je po Zakonu lahko vsak pokopan, kjer si želi, zato se tega ne da omejevati,
intenzivno pa je potrebno delati na pridobitvi zemljišč za potrebe širitve pokopališča. Delno pa se problem lahko
reši z gradnjo žarnega zidu, gradnjo podpirajo tudi Žale.
G. Gradišar je povedal, da bi bilo potrebno postaviti protihrupno ograjo zaradi bližine avtoceste
Predsedujoči je pojasnil, da je potrebno predhodno izvesti meritve hrupa in nato zahtevo poslati na DARS.
G. Novak je predlagal, da bi upravljalec pokopališča na pokopališču izobesil Pravilnik o dolžnostih tako
najemnikov grobov kot tudi upravljalca v tem primeru JP Žale
G. Suhoveršnik je predlagal, da bi se izoblikovala delovna skupina, v kateri bi bili predstavniki vseh pokopališč
in kjer bi skupaj odločali, na katerem pokopališču bodo potekala dela.
AD 2
RAZNO
Predsedujoči je članom sveta povedal, da je to verjetno zadnja seja v letu 2008, zato bi moral Svet potrditi še
sklepe glede izplačila sejnin, prerazporeditev sredstev in potrditi zapisnika 14. redne ter 3. izredne seje Sveta.
Na predlagano ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednje PREDLOGE SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 5i/3:
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Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL potrjuje poročilo o udeležbi na sejah in izplačila nagrad
predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL za leto 2008 v skladu z 12. členom
Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07) za
predsednika in posamezne člane Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora v višinah določenih v tabeli, ki je
sestavni del sklepa.
Navzočih je bilo 7 članov sveta
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 5i/4:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša s prerazporeditvijo ostanka sredstev iz podkonta Prejemki
zunanjih sodelavcev na podkonto drugi splošni material in storitve.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 5i/5:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 14. redne seje in 3. izredne seje sveta 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.
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi s sestankom pri županu glede izgradnje centra četrtne skupnosti in
pristojnih načelnikov, ki morajo do 14.11. pripraviti izhodišča za svoja področja, predvideno je javno zasebno
partnerstvo, projekt pa naj bi mestni svet potrdil na januarski seji.
Sestal se je tudi z možnim kupcem in dediči »ježarjeve domačije«, kjer jih je seznanil z gradnjo centra četrtne
skupnosti in potrebami tega območja, sam kupec pa ni bil zainteresiran za gradnjo stanovanj.
Pred sejo je imel tudi kratek razgovor s kupci »Koširjeve hiše« pri Tacenskem mostu, ki imajo v hiši namen
urediti slaščičarno in kavarno, v zgornjem nadstropju pa 3 poslovne apartmaje. Nekaj prostora so pripravljeni
odstopiti tudi Turističnemu društvu za ureditev muzejske zbirke, problem pa imajo s pridobitvijo parkirišč, saj je
sedaj večina zemljišč v upravljanju DRSC. Povedal jim je, da je v projektu rekonstrukcije Tacenske ceste v
križišču s Kajakaško predviden rondo, zato jih je usmeril na DRSC. Svet pa načeloma podpira njihova
prizadevanja po pridobitvi zemljišča za parkirišča.
G. Zavašnik je povedal, da na Kajakaški še vedno ni urejena talna prometna signalizacija, za tretji del
rekonstrukcije Kajakaške pa se zapleta pri izgradnji avtobusnih postaj, ki v projektu niso predvidene, MOL
zagovarja stališče, da se jih lahko vključi tudi naknadno.
Predsedujoči je zato predlagal, da se na pristojni oddelek MOL ponovno pošlje dopis, da v skladu z dogovorom
ob prevzemu nekatere naloge še vedno niso izvedene (talna cestna signalizacija in grbine).
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 11. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta ČS Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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