Številka: 900-15/2015
Datum: 04.11.2015
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

SKLEP O DOLOČITVI IZVAJALCA ZA IZVAJANJE
POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI TER
UREJANJE POKOPALIŠČA NA OBMOČJU OBČINE
MENGEŠ.

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA:

2. člen Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališča (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/15)
in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 1/15)

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Urban Kolar, občinska uprava

FINANČNE POSLEDICE:

Ni neposrednih finančnih posledic za proračun Občine Mengeš.

OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet Občine Mengeš je na svoji 8. redni seji z dne 22.10.2015, sprejel Odlok o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča (v nadaljevanju: odlok). Odlok je bil že objavljen v Uradnem
vestniku Občine Mengeš, št. 9/15, z dne 13.11.2015, vendar bo v skladu s svojim 28. členom (vacatio legis 15
dni) pričel veljati 28.11.2015. V skladu z 2. členom odloka je izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter
urejanje pokopališča, gospodarska javna služba, ki se opravlja na pokopališču Mengeš. Izvajalca te
gospodarske javne službe se določi s posebnim sklepom.
Gospodarske javne službe (poleg Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Mengeš, /Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/95, 1/00, 5/01 in 3/13/, ki je bil sprejet na podlagi zakonskega pooblastila) ureja tudi
področna zakonodaja, in sicer Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), ki v svojem 6. členu določa oblike zagotavljanja javnih služb.
Navedeni člen določa, da se javna gospodarska služba lahko opravlja v sledečih oblikah:
- v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali
neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo;
- - v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki
jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj;

-

- v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali
kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa
za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno ali
- z dajanjem koncesij.

Občina Mengeš je soustanoviteljica Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o, in sicer v višini 14%
celotnega kapitala družbe. Glede na to, da JKP Prodnik na podlagi pete alineje prvega odstavka 4. člena
Odloka o Javnem komunalnem podjetju prodnik, d.o.o., (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 4/12), še prej pa
na podlagi družbene pogodbe, opravlja tudi dejavnost urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti, je Občina
Mengeš z aneksom k Pogodbi o prenosu in najemu infrastrukture ter izvajanju gospodarskih javnih služb, št.
309-1/09, z dne 22.12.2011, oddala izvajanje gospodarske javne službe: urejanje pokopališč ter pokopališke
in pogrebne dejavnosti izvajalcu JKP Prodnik (prav tako mu je bila predana v poslovni najem infrastruktura za
urejanje pokopališča in izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti).
Zaradi vsega navedenega občinska uprava predlaga, da občinski svet sprejme sklep, da se za izvajanje
pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališča na območju občine Mengeš, določi Javno podjetje
Prodnik, d.o.o. Sprejeti sklep bo objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, in sicer 27.11.2015, veljati pa
bo začel naslednji dan po objavi (28.11.2015) t.j. na isti dan kot odlok (s tem se zagotavlja, da ima JKP
Prodnik tudi formalno kontinuirano podlago za izvajanje te javne službe v občini Mengeš).

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o določitvi izvajalca za izvajanje pokopališke in pogrebne
dejavnosti ter urejanje pokopališča na območju občine Mengeš, v predlaganem besedilu.

Franc JERIČ
župan

Pregledala: Franc Jerič, župan, Marija Kos, direktorica občinske uprave.

predlog sklepa
Na podlagi 2. člen Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 9/15) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji ____ redni seji dne ___.___.____ sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI IZVAJALCA ZA IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI
TER UREJANJE POKOPALIŠČA NA OBMOČJU OBČINE MENGEŠ.

I.
Za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališča na območju občine Mengeš, se
določi Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Domžale.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Franc Jerič
župan

