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OBČINSKI SVET
OBČINE BRDA

ZADEVA: OBRAVNAVA IN SKLEPANJE O PREDLOGU ODLOKA O SPREMEMBI
ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI BRDA –
SKRAJŠANI POSTOPEK – obrazložitev
Predlagatelj: Franc Mužič, župan Občine Brda
Gradivo pripravila: Anita Manfreda, direktorica občinske uprave Občine Brda v sodelovanju
s Sašo Pegam – Tarin d.o.o.
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembi Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Brda ter cilji, ki se želijo doseči s sprejemom
odloka:
Razlog za sprejem Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brda
(v nadaljevanju besedila: Odlok) je sprejem novega področnega zakona, ki ureja pogrebno in
pokopališko dejavnost - Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št.
62/2016; v nadaljevanju besedila: ZPPDej) ter predvidena ustanovitev režijskega obrata, ki bo
organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave občine
in je v 5. členu obstoječega Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brda (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 26/2012 in 8/2013) že predviden kot ena izmed oblik zagotavljanja
gospodarskih javnih služb.
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brda v točki C) prvega odstavka 5. člena že
predvideva, da se v režijskem obratu zagotavljata izbirni gospodarski javni službi
– upravljanje in urejanje javnih parkirišč in
– dejavnost plakatiranja in oglaševanja.
Po novem pa se bo v režijskem obratu zagotavljala tudi javna služba, ki se je prej zagotavljala
s podelitvijo koncesije, to je javna služba:
– vzdrževanje občinskih javnih cest.
Vezano na novo ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti pa je potrebno dopolniti Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Brda tudi v smislu določil ZPPDej, ki dejavnosti deli na:
– 24-urno dežurno pogrebno službo, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba ter
ostale pogrebne storitve, ki se izvajajo na trgu (prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika
ter pripravo in izvedbo pogreba) ter
– pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja
občina.
V Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brda se posledično spremeni:
– 2. člen: črta se dosedanja 8. točka (vzdrževanje občinskih javnih cest) in se doda obvezno
lokalno gospodarsko javno službo - 24-urno dežurno pogrebno službo, ki obsega vsak
prevoz pokojnika (od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih
postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z
uporabo le-teh);
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3. člen: črta se 1. točka (urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve) in se
namesto te doda izbirno lokalno gospodarsko javno službo - pokopališko dejavnost, ki
obsega upravljanje in urejanje pokopališč (zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje
investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter
izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč in podobno);
– 5. člen: v točki B) prvega odstavka se črtata se 6. in 7. točka (vzdrževanje občinskih javnih
cest in urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve) in se namesto teh dodata
dve novi točki, in sicer 24-urna dežurna pogrebna služba in pokopališka dejavnost, ki
obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
Po navedeni spremembi se čistopisi 2., 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Brda glasijo:
–

2. člen:
Obvezne lokalne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. 24-urna dežurna pogrebna služba.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso
določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
3. člen:
(1) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so:
1. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč,
2. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
3. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
4. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
5. dejavnost plakatiranja in oglaševanja,
6. urejanje javne razsvetljave.
(2) Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z
odlokom določi Občinski svet Občine Brda.
5. člen:
(1) Občina Brda posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
A) V javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja.
B) S podelitvijo koncesije:
1. zbiranje komunalnih odpadkov,
2. prevoz komunalnih odpadkov,
3. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. 24-urna dežurna pogrebna služba,
7. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč,
8. upravljanje javnih tržnic,
9. urejanje javne razsvetljave.
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C) V režijskem obratu:
1. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
2. dejavnost plakatiranja in oglaševanja,
3. vzdrževanje občinskih javnih cest.
(2) Obvezna gospodarska javna služba »gasilska služba« se zagotavlja v oblikah, ki jih določa
zakon, ki ureja gasilstvo.
2. Pravne podlage, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju:
Odlok je pripravljen upoštevajoč naslednje pravne podlage:
– 21. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO,
11/2018 – ZSPDSLS-1 in 30/2018);
– 3., 4., 6. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št.
32/1993, 30/1998 – ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN in 57/2011 –
ORZGJS40);
– določila Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej; Uradni list RS, št.
62/2016)in
– 8. člen Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/2017 in 16/2018).
3. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S tem Odlokom se usklajuje ureditev gospodarskih javnih služb v Občini Brda z novo
zakonodajo na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti ter se hkrati celovito ureja tudi
pravna podlaga za ustanovitev ter delovanje režijskega obrata v občini.
4. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejetjem Odloka glede materialnih obveznosti Občine Brda ni sprememb.
5. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
Občinskemu svetu Občine Brda predlagamo, da obravnava osnutek Odloka in ga sprejme.
Pisna obrazložitev s predlogom odloka je bila podana s strani predlagatelja.
6. Predlog za skrajšani postopek
Ker se Odlok le usklajuje z veljavno zakonodajo ter hkrati zagotavlja neposredno podlago za
ustanovitev režijskega obrata, predlagamo, skladno z določili 86. člena Poslovnika občinskega
sveta Občine Brda (Uradno glasilo občine Brda, št. 4/2006 in 6/2018), da Občinski svet Občine
Brda sprejme Odlok po hitrem postopku.
Občinskemu svetu Občine Brda se predlaga, po razpravi, v sprejem naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Brda.

Pripravila:
Anita Manfreda
Direktorica občinske uprave

Župan
Franc Mužič
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OBČINA BRDA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018)
je Občinski svet Občine Brda na _______ seji dne _____________ sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Brda.
2.
Ta sklep velja takoj.
Številka: 0145-07/2019Datum:

ŽUPAN
Franc Mužič
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