OBČINA ŠKOFJA LOKA
Kabinet župana
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Številka: 354-18/2018
Datum: 8. 8. 2019
Na podlagi 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06
– uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15 in
Resolucije o normativni dejavnosti, Uradni list RS, št. 95/09, v postopku spremembe splošnega
pravnega akta občine, Občina Škofja Loka objavlja predlog
Odloka
o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti
v Občini Škofja Loka

ZADEVA:

POSTOPEK JAVNE OBRAVNAVE PRELOGA SPREMEMBE
PRAVNEGA AKTA NA SPLETNI STRANI OBČIN EŠKOFJA
LOKA – SODELOVANJ EJAVNOSTI

PRIPRAVIL:

Občina Škofja Loka, Občinska uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in prometno infrastrukturo

NASLOV:

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA
IZVAJANJE STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE POGREBNE DEJAVNOSTI IN JAVNE SLUŽBE
POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI ŠKOFJA LOKA
- skrajšan postopek – uporaba 90. člena Poslovnika
Občinskega sveta Škofja Loka

ČAS OBJAVE:

od 12. avgusta 2019 do 11. septembra 2019

I.

UVOD

a) Pravni temelji:






Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), Uradni list RS, št. 62/16
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP), Uradni list RS, št. 127/06
Statut Občine Škofja Loka (UPB-2), Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 35/2016
in 26/2017
Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka (UPB), Uradni list RS, št. 5/14
Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka, Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 24/2018.
b) Razlogi za sprejem odloka:

Občinski svet je na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), v
nadaljevanju: zakon, ki je pričel veljati 15. oktobra 2016, sprejel Odlok o pogrebni in pokopališki
dejavnosti v Občini Škofja Loka. V 4. členu tega odloka je za območje Občine Škofja Loka
določen način zagotavljanja 24-urne dežurne službe in upravljanja s pokopališči, ki se izvaja
kot koncesionirana gospodarska javna služba. Na podlagi te določbe je bil septembra 2018
sprejet tudi odlok o podelitvi koncesije. Ker se je območje občine spremenilo in Pokopališče
Žabnica ne leži več na območju Občine Škofja Loka, so bile opravljene tudi spremembe Odloka
o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Posledično, je treba z dejanskim stanjem uskladiti
koncesijski akt, kar je predmet tega postopka.
c) Utemeljitev skrajšanega postopka – uporabe 90. člena Poslovnika OS Škofja
Loka pri sprejemu tega odloka:
V 90. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofja Loka je določeno, da Občinski svet
na obrazložen predlog predlagatelja lahko odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi
odloka. To je pogojeno s situacijami, ki so v navedene nadaljevanju citiranega člena. Za
konkreten postopek je pomembno, da spremembo odloka pogojuje dejansko stanje oziroma
sprememba območja Občine Škofja Loka in dejstvo, da Pokopališče Žabnica ne leži več na
območju Občine Škofja Loka, kar je »uskladitev z drugimi predpisi države oziroma občine«.
Hkrati gre v konkretnem primeru tudi za manj zahtevno spremembo, ki sama po sebi nima
vpliva ne na izvajanje javne službe in ne finančnih vplivov na proračun občine.
Odločitev, da se sprememba odloka opravi po skrajšanem postopku, je tako utemeljena.
d) Ocena stanja:
Občina, kot koncedent, je s predmetnim odlokom določila predmet, način in pogoje opravljanja
določenih storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki se zagotavljajo kot gospodarske
javne službe v koncesijski obliki in s tem določila tudi koncesijsko območje, ki je celotno
območje Občine Škofja Loka in obsega vsa pokopališča tega območja. Ker se je območje
občine spremenilo, tudi Pokopališče Žabnica ne leži več v koncesijskem območju. Zato je treba
koncesijski akt uskladiti z dejanskim stanjem »na terenu« in v splošnih pravnih aktih občine.
e) Cilji in načela odloka:
Ključni cilji spremembe odloka je urediti in z dejanskim stanjem uskladiti splošni pravni akt s
področja pogrebne in pokopališke dejavnosti za območje Občine Škofja Loka.
f) Ocena finančnih in drugih posledic:
Uveljavitev tega odloka nima neposrednih finančnih posledic za proračun Občine Škofja Loka.
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II.

BESEDILO ČLENOV

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), Uradni list RS, št. 94/07–UPB2,
79/09, 51/10, 40/12–ZUJF, 14/15–ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18-ZSPDSLS-1, 5. in 27.
člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), Uradni list RS, št. 62/16, 3., 7. in
33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11-ORZGJS40, 36. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (ZJZP), Uradni list RS, št. 127/06, 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka uradno prečiščeno besedilo - UPB-2, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 35/2016 in
26/2017 in 4. člena Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka, Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 24/2018, je Občinski svet Občine Škofja Loka na __. redni seji dne
__. _______________ 2019 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti
v Občini Škofja Loka
1. člen
V Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka,
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2018, se v 2. členu (koncesijsko območje) brez
nadomestitve briše besedilo sedme alineje »Pokopališče Žabnica.«.
V šesti alineji istega člena se podpičje za besedilom nadomesti s piko.
2. člen
(objava in uveljavitev)
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati naslednji dan po
objavi.
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