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Zadeva: Poizvedba 0 moini prostorski resitvi za pokopno mesto posmrtnih
ostankov irtev iz obmocja LjublJane in (sirSe) osrednje Slovenije

SpoStovani,

Komisija Vlade Republike Sfovenije za resevanje vpra~anj prikritih grobisc (v nadaljnjem

besedilu: Komisija) je v skladu z 11. clenom Zakona 0 prikritih vojnih grobiscih in pokopu zrtev

(Uradni list RS, st 55/15) pristojna za doloeitev pokopa zrtev oziroma njihovih posmrtnih

ostankov. Po programu deJaKomisije za leto 2017 bomo zaeeli pripravljalna.in odpiralna dela v

Jam; pod Macesnovo GOfieo, v letih 2018 in 2019 pa je predviden izkop vecJega stevila

posmrtnih ostankov zrtev iz omenjenega grobisCa. Komisija nacrtuje pokop zrtev, ki so preteino

slovenske narodnosti na IJubljanskih Zarah. V zvezl stem vas prosimo za pojasnila, kaksne so

moinosti Zl3 taksen pokop, na kateri IOkaciji bi bil pokop mozen in kaksna so opravila, ki bi jih
bilo v zvezi stem potrebno opraviti.

Za vase odgovore se najlepse zahvaljujemo.

S spostovanjem,

/ ~
u.ov(;:::L-

Fn nc Stanonik

Tajnik Komisije
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Sektor za storitve in proizvode
Kotnikova ulica 5
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Vlada republike Siovenije
Komisija Vlade Republike Siovenije za resevanje vprasan] prikritih grobisc

gp.mgrt@gov.si

*7727408001*

Datum: 23.8.2017
St. dok.: ZAL-020-027/2017-011

Zadeva: Odgovor na poizvedbo

Spostovani,

v zvezi z vasirn dopisom - Poizvedba ° rnozni prostorski resitvi za pokopno mesto posmrtnih
ostankov zrtev iz obmoc]a Ljubljane in (sirse) osrednje Siovenije, z dne 8. 8. 2017, vam
sporocarno:

Mestna obcina Ljubljana je v preteklih letih vlozila veliko sredstev v slritve pokopalisc v
Ljubljani za potrebe njenih obcanov, Glede na ze izvedene siritve in izkazane potrebe
ocenjujemo, da na pokopaliscu Zale ni primernega praznega prostora za obravnavane
prekope. Kljub temu predlagamo, da se stem vprasanjern obrnete neposredno na naso
ustanoviteljico Mestno obcino Ljubljana.

Lepo pozdravljeni!

direktor druzbe
mag. Robert Martincic

Nazivsodi~ca:Okroznosodiscev Ljubljani,~t.vloi.ka:1/00200/00, osnovni kapital:5.698.216.00E, davcnast.: SI39470628,maucnaM.. 5015669, IBAN koda:SI56031001000003073
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Mestna obcina Ljubljana
Urika Otonicar, v.d. direktorice Mestne uprave MOL
ursa.otonicar@ljubljana.si

Stevilka:
Datum:

131-1/2017/149
17.10.2017

Zadeva: Poizvedba 0 moini prostorski reiltvi za pokopno mesto posmrtnih
ostankov zrtev iz obmocja Ljubljane in (sirie) osrednje Slovenije

Spo!>tovani,

Komisija Vlade Republike Siovenije za re!;evanje vpra§anj prikritih grobis~ (v nadaljnjem
besediJu:Komisija) je v skladuz 11. etenomZakona 0 prikritih vojnih grobiseihin pokopu zrtev
(Uradni list RS. ~t. 55/15) pristojna za dolocitev pokopa irtev oziroma njihovih posmrtnih
ostankov.Trenutnoje v pripravi programdela Komisijeza leto 2018, ki bo obsegal tudi prekope
veemnozienihgrobisev neposredniokolici Ljubljaneoz. na obmoejih, ki mejijo na Ljubljano, za
kar bo potrebno zagotoviti pokopno mesto za vecje §tevilo zrtev na osrednjem Ijubljanskem
pokopaliscutale.

V zvezl stem smo se ie obmili na javno podjetje tale d.o.o., da bi nam obrazlozili. kaksne so
rnoznosf za taksen pokop, na kateri lokaciji bi bil pokop moien in kaksna so opravila, ki bi jih
bilo v zvezi stem potrebnoopraviti.

Z njihove strani smo prejeli odgovor, da naj se s temi vprasanji obrnemo na Mestno obcino
Ljubljana,kot ustanoviteljicojavnega podjetjatale d.o.o,

Na vas se torej obracamos pro§njoza pridobitevodgovorovna zgornja vprasanja in informaCij
glede potrebnih opravil, katera bi morala Komisija opraviti v zvezi 5 pridobitvijo pokopnega
mestana osrednjemIjubljanskempokopali§cutale.



------------------------------------------

Po potrebi prosimo tudi za termin sestanka. kjer bi se natancneje lahko pogovorili 0

predstavljeniproblematiki.

Za vase odgovorese najlepsezahvaljujemo.

S spostovanjem.

Tajnik Komisije

Priloga:
odgovorjavnega podjetjaLate d.o.o.

Vvednost:
ZoranJankovi¢.zupan
UradpredsednikaRepublikeSiovenije

Javnopodje~eLale d.o.o.



• Mestna obcina
Ljubljana

Mestna uprava

Direktorica

RepublikaSiovenija
KomisijaVladeRSza resevanievprasant prikritih grobisc
Gospod FrancStanonik

LN 131-2/2017

Datum: 25.10.2017

Adamic-Lundrovo nabreZje 2
1000 Ljubljana
telefoo: 01 306 13 35
faks: 013061100
glavna.pisama@ljubljana.sf
www./jubljana.si

Zadeva:Poizvedba0mofnl prostorski resitvi zapokopno mesto posmrtnih ostankov
zrtev Iz obmocja Ljubljane in osrednje SJovenfle

Spostovani,

kot so yam ze odgovorili iz javnega podjetja Zale, bodo v prihodnjih letih potrebne siritve
pokopallsca za potrebe obcanov Mestne obdne Ljubljana.

Tako zal ni primernega prostora za prekope, ki jih omenjate.

Zarazumevanje seyam zahvaljujemo.

Leppozdrav,

UrsaO~!Far
v.d. direkt~ric~ MU MOLt.r-·..·~·

~"'I



REPUBLIKA SLOVENIjA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOlOGIJO

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T:014003311
E: gp.mgrt@gol/,si
www.mgrt.gov.si

Mestna obcina Ljubljana
U..skaOtonicar, v.d. direktorice Mestne uprave MOL
ursa.otonicar@ljubljana.si

$tevilka: 131-1/2017/201
Datum: 28.11.2017

Zadeva: Vloga Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologljo za pridobitev
pokopnega mesta za posmrtne ostanke zrlev iz obmocja Ljubljane in
(si..se)osrednje Siovenije

Spostovani,

Ministrstvoza gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu:MGRT) podaja uradn;
predlog. da Mestna obCinaLjubljana, kot ustanoviteljica druibe tale Javno podjelje d.o.o., v
okviru postopka nadaljnje siritve pokopalisca za potrebe obcanov Mestne obelne Ljubljana,
uposteva tudi potrebe Komisije Vlade Republike Siovenije za resevanje vprasan] prikritih
grobise(v nadaljnjembesedilu:Kornisija),

Komisija je narnreev skladu z 11. clenom Zakona 0 prikritih vojnih grobiscih in pokopu zrtev
(Uradni list RS, st. 55/15) pristojnaza dolocitevpokopazrtev oz. njihovihposmrtnihostankov. V
naslednjih letih bo tako deJa Komisije obsegalo tudi prekope vee mnozicnih grobise zrtev
slovenskenarodnosti in Romov v neposredniokolici Ljubljaneoz. na obmoejih,ki gravitirajo na
Ljubljano.

Na tej podlagi MGRT podaja tudi uradno vlogo za pridobitev oz. najem pokopnega mesta za
ureditevgrobov irtev prikritihvojnihgrobisc (areal v velikosti 30 x 30 m).



S spcstovaniem,

~:f ~~

Ales Cantarutti

tajnik Komisije drZavni sekretar

Vvednost:

- Zoran Jankovit, zupan
- Urad predsednika Republike Siovenije

- Javno podjetje lale d.o.o.
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REPUBLIKA SlOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKf RAZVOJ IN TEHNOLOGrJO

DIREKTORAT ZA NOTRANJI TRG

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 3564, 01 400 35 24
E: gp.mgrt@gov.s;
www.mgrt.gov.si

Zale javno podjetje, d.o.o.
info@Zale.sl

Stevilka: 131-1/2018/40
Datum: 28.6.2018

Zadeva: Vloga Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pokop posmrtnih
ostankov 54 zrtev iz grobisCa Romov v Iski in 11 zrtev jz Mackovca na
Ijubljanskih Zalah

spostovanl.

Komisija Vlade Republike Siovenije za resevan]e vprasan] prikritih grobisc (v nadaljnjem
besedilu: Komisija) je v skladu z 11. clenomZakona0 prikritih vojnih grobi~cihin pokopu zrtev
(Uradni list RS, st. 55/15) pristojna za doloeitev pokopa zrtev oziroma njihovih posmrtnih
ostankov,pokoppa zagotovi pristojnoministrstvo.

V Jetu2017 je Komisijaopravila ekshurnaciioposmrtnihostankov 54 zrtev it grobisca Romov v
Iski, ze v preteklih letih pa je bila opravljena tudi ekshumacija posmrtnih ostankov 11 zrtev iz
Mackovca. Ker se posmrtni ostanki omenjenih zrtev trenutno nahajajo v kostnici v Mariboru,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo uradno naroea pogreb 65 zrtev, ki 9a bo
potrebno opraviti v dveh skupinskih grobovih, pred tern pa bi se z vami kot upravljavcem
pokopaHscazeleli dogovoriti tudi 0 vseh tehnlcnih podrobnostihpogreba. Pri tem predlagamo,
da pogreb izvedepogrebnopodjeije tale.

Pokop posmrtnihostankovzrtev iz Iske in Mackovcana osrednjempokopali~cutale v LjubJjani
je predviden tudi v Programudela Komisije za leto 2018, ki je bil s sklepomVlade Republike
Siovenije S1. 13100-1/2018/3 potrjendne 8.3.2018.



Pray tako je tudi Odbor za izkop in pokop umorjenih Romov med drugo svetovno vojno na svoji

seji dne 17. 11.2017 sprejel sklep, da se posmrtne ostanke umorjenih Rornov iz Ma6koyca in

Iske pokoplje y Ljubljani, kjer se umorjenim Romom postavi tudi spomenik.

/2 !r ~Lr • __-

Fr nc STANONIK
GEN RALNI OIREKTOR

S spostovanlem,

Priloge:

_Program dela Komisije Vlade RS za resevanle vprasao] prikritih 9robi~¢ za leto 2018

- Sklep Vlade RS. st. 13100-1/2018/3
_Zapisnik seje Odbora za izkop in pokop umorjenih Romov med drugo svetovno vojno z dne

17.11.2017
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Datum: 4. 7. 2018
St. dok.: ZAL-020-01 0/2018-01 0

Zadeva: Odgovor na vlogo

Spostovani,

v zvezi z vasirn dopisom z dne 28. 6. 2018 - Vlogo MGRT za pokop posmrtnih ostankov
zrtev, ki so bile izkopane pri Igu in se trenutno nahajajo v Mariboru, vam sporocarno
naslednje.

Mestna obcina Ljubljana je v preteklih letih vlozila veliko sredstev v siritve pokopalisc v
Ljubljani za potrebe pokopov njenih obcanov, Glede na ze izvedene siritve in izkazane
potrebe ocenjujemo, da na pokopaliscu tale ni primernega praznega prostora za
obravnavane pokope oz. prekope pokojnikov iz sirsega podrocja osrednje Siovenije. Kljub
temu predlagamo, da se stem vprasanjern obrnete se neposredno na naso ustanoviteljico
Mestno obcino Ljubljana.

Lepo pozdravljeni!

direktor druzbe
mag. Robert Martincic

V vednost:

Naziv sodisca: okrozno sodisce v Ljubljani, sl.vlatka: 1/00200/00,osnovni kapital:5.698.216,00e, cavcna st.: 5139470628,rnatienast.: 5015669, IBAN kada: 5156031001000003073



Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana

tm!5~lX.loU('.A.~

Nazivsodi~ca:okrozno sodi~te v Ljubljani,M.vlozka:1/00200/00,osnovni kapi!al:5.698.216,00E, oavenast.: SI39470628,manenast.: 5015669, IBANkoda:SI56031001000003073


