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PREDLOG SKLEPA:

Svet krajevne skupnosti poziva MO Maribor, da v letu 2017
izvede nakup parcele št. 111/3, k.o. Malečnik za potrebe
širitve pokopališča in istočasno uredi lastniško razmerje ,
kar bo omogočalo, da bo KS Malečnik-Ruperče lahko
pristopila k ureditvi zemljišča za potrebe pokopov.

OBRAZLOŽITEV:
Intenziteta pokopov na pokopališču Gorca da jasno vedeti, da obstaja velika verjetnost, da bo
v letu 2018 zmanjkalo novih pokopnih mest (predvsem, v kolikor se bo povečevalo število
klasičnih ali žarnih pokopov na novih grobnih mestih). Bojazen je bila obravnavana na 13. seji
Sveta KS Malečnik-Ruperče, ki je bila 13. 9. 2016. Sprejet je bil tudi sklep, da se o problemu
pisno obvesti MO Maribor in zahteva da se začne postopek za odkup zemljišča. V tej zvezi je
bil v mesecu novembru 2016 napisan dopis na MO Maribor, v katerem smo izpostavili problem
in ga navezali na zahteve, določene v Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki pa jih na
pokopališču Gorca ne izpolnjujemo. Z poslanim dopisom in utemeljitvijo naše pobude je bilo
pričakovati, da bodo na MO Maribor navedeno upoštevali in pristopili k postopku nakupa
zemljišča. MO Maribor do sedaj ni naredila nič, posledično ni v predlogu proračuna MOM za
2017 namenila finančnih sredstev za nakup zemljišča. Navedeno je bilo s strani predstavnika
KS izpostavljeno na 11. seji predsednikov svetov MČ in KS, ki je bil 1. 2. 2017, na MOM, kjer
se je obravnaval proračun. Ker na MOM niso vedeli za naš dopis (opozoril sem jih tudi na
neurejeno pisarniško poslovanje, saj se veliko pisanj zgubi na nerazumljiv način oziroma ni
sodelovanja med službami), ki je bil poslan na Urad za komunalo, Sektor za urejanje prostora,
je bil po e- pošti le ta poslan Vodji sekretariata za splošne zadeve, 2. 2. 2017. Kljub našemu
dopisu, v katerem smo MOM pozvali k takojšnjemu pristopu nakupa zemljišča, očitno ni bila
za njih izkazana zadostna nujnost, zato menimo, da je potrebno še enkrat zadevo obravnavat
na seji Sveta KS in sprejeti še dodatni sklep in s tem zahtevo do MOM da takoj pristopi k
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realizaciji (zagotovitev finančnih sredstev v proračunu 2017, ocenitev zemljišča, pogovor z
lastnikom zemljišča glede prodaje zemljišča, odkup zemljišča, zemljiškoknjižno ureditev –
lastništvo), kar bo omogočilo, da bomo v KS koncem leta 2017 ali v začetku 2018 lahko
pristopili k pripravi zemljišča za potrebe pokopališča, saj je potrebno parcelo ograditi z ograjo,
obstoječo odstraniti, narediti zasaditev z zelenjem in urediti samo parcelo – podreti drevesa,
urediti poti in prehod iz sedanjega pokopališča na novi del, morda tudi potegniti vodo), vse to
pa ni mali zalogaj, zato predlagam sklep

