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POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
IN OPIS KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih
služb urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača (v
nadaljevanju: gospodarska javna služba).

Vsebina razpisane gospodarske javne službe:
1. Gospodarska javna služba »urejanje in vzdrževanje pokopališč« obsega zlasti naslednje
dejavnosti:
- upravljanje pokopališč kot objektov javne infrastrukture,
- vzdrževanje urejenosti zelenih površin, poti in ostalih objektov na pokopališču,
- postavljanje nagrobnih betonskih temeljev,
- čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega na pokopališču,
- vzdrževanje mrliških vežic in ostale pokopališke infrastrukture,
- vzpostavitev in vodenje pokopališkega katastra,
- oddajanje grobnih prostorov v najem,
- vzdrževanje reda in miru na pokopališču, kolikor ne gre za izvrševanje javnih
pooblastil,
- vodenje katastra komunalnih naprav na pokopališčih, kolikor ne gre za
izvrševanje javnih pooblastil,
- izdelava predloga programa urejanja in obnove ter širitve pokopališč objektov
in naprav,
- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi aktivnosti ob Dnevu spomina na mrtve,
- izdajanje soglasij za postavitev nagrobnih spomenikov, odnosno za druga
kamnoseška ali zidarska dela,
- opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in odlokom o načinu
izvajanja predmetnih javnih služb,
- zaračunavanje storitev (najemnine, vpisnine, soglasja, potrdila ipd.).
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2. Gospodarska javna služba »izvajanje pogrebnih storitev« obsega zlasti naslednje
dejavnosti:
- organizacijo pogrebov in izvajanje pogrebnih svečanosti,
- izkop, pripravo in zasutje grobov ter zaščito sosednjih grobnih prostorov s prvo
ureditvijo groba,
- zagotovitev uporabe mrliške vežice s spremljajočimi objekti, prekope in
ekshumacije,
- izvajanje pogrebne službe izven rednega delovnega časa,
- obveščanje lokalne skupnosti,
- ureditev žalnega ambienta za krsto ali žaro,
- urejanje predpisane dokumentacije za: prevoz, upepelitev in prevzem žar,
pokop ter refundacije dela pogrebnih stroškov,
- čuvanje umrlih v mrliških vežicah,
- ugotavljanje pravilnosti dokumentov za dovolitev pokopa in izdaja dokumentov
za dovolitev pokopa in prevzem žar,
- delo s pokojniki, prevozi pokojnikov znotraj in izven območja občine in države,
- opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in odlokom o načinu
izvajanja predmetnih javnih služb,
- zaračunavanje storitev.
Poleg zgoraj naštetih dejavnosti v okviru javne službe je dolžan izvajalec javne službe
zagotavljati tudi druge storitve, ki so v zvezi s pogrebno dejavnostjo ter urejanjem in
vzdrževanjem pokopališč. Uporaba dejavnosti javne službe je v skladu z odlokom o načinu
izvajanja predmetnih javnih služb zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji, pri čemer se
upošteva specifika pokopališča. Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga določajo
zakoni in predpisi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb, za uporabnike obvezna.
Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju Občine Divača:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarsko javno službo, ki je
predmet tega razpisa,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in
kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v
javnem interesu.
Koncesionar, kateremu bo podeljena izključna pravica po tem javnem razpisu, mora
dejavnosti opravljati v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu
koncedenta edini in izključni izvajalec gospodarske javne službe na celotnem območju
Občine Divača.
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V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, sklene z drugim
usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba
opravlja posamezne storitve gospodarske javne službe na območju občine.
Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge
akte, ki so predpisani z zakonom ali drugimi predpisi. Koncesionar je pristojen za
predpisovanje projektnih pogojev in soglasij.

Območje izvajanja storitev gospodarske javne službe, ki je predmet tega razpisa in
območje izvajanja storitve:
Gospodarska javna služba urejanje in vzdrževanje pokopališč se izvaja na območju
naslednjih pokopališč:
– pokopališči Divača (KS Divača);
– pokopališče Škocjan (KS Divača);
– pokopališče Kačiče - Pared (KS Divača);
– pokopališče Senožeče (KS Senožeče);
– pokopališče Dolenja vas (KS Senožeče);
– pokopališče Senadole (KS Senožeče);
– pokopališče Vremski Britof (KS Vreme);
– pokopališče Kozjane (KS Misliče).
Gospodarska javna služba izvajanje pogrebnih storitev se izvaja na območju celotne
Občine Divača.
Storitve gospodarskih javnih služb so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod
enakimi pogoji.
Uporaba storitev gospodarske javne službe je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o
načinu izvajanja gospodarskih javnih služb (5. člen ZGJS), za uporabnike obvezna.
Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih
storitev javne službe ter na napake na napravah in objektih in oblikovati predloge ter
pobude za njeno boljše in učinkovitejše izvajanje. Koncesionar je dolžan uporabniku pisno
odgovoriti v roku 30 dni in odgovor istočasno poslati v vednost koncedentu.
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Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov
Dolžnosti koncesionarja
Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
1. izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in
koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano
oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s
predpisi in v javnem interesu;
2. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z
izvajanjem javne službe;
3. zagotoviti dosegljivost izvajalcev storitev 24 ur na dan;
4. kot dober gospodar uporabljati, upravljati in vzdrževati objekte, naprave in druga
sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
5. vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se ob upoštevanju časovnega
obdobja trajanja koncesije ohranja njihova vrednost;
6. omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;
7. po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte komunalne infrastrukture, če ni
vnaprej skladno s predpisi drugače določeno;
8. sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma opravljanje storitev, ki so
predmet koncesije ali v povezavi z njo;
9. skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe;
10. oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev;
11. obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom;
12. pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov,
13. vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo, usklajenih z občinskimi
evidencami;
14. ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
15. pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane javne
službe, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov
dejavnosti;
16. poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
17. v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so se izvajala vzdrževalna in
druga dela;
18. obveščati druge pristojne organe (inšpekcije, …) o kršitvah;
19. zagotoviti pregledno in sledljivo organiziranost računovodskega evidentiranja
stroškov in prihodkov, po posameznih fazah dela, da bo možna kontrola vsake faze
dela, realna kalkulacija in pokalkulacija, skladno s standardom SRS,
20. ugotavljati pravilnosti dokumentov za dovolitev pokopa;
21. določati prostor, uro, dan ter način pokopov v sporazumu z naročnikom pokopov;
22. zagotoviti zasutje groba najkasneje pol ure po končani pogrebni svečanosti;
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23. določati ustrezno nagrobno obeležje do postavitve nagrobnega spomenika oziroma
če ta ni postavljen;
24. izdajati potrebna dovoljenja, soglasja in potrdila za prevzem žar;
25. spoštovati čas uporabe mrliških vežic;
26. upoštevati mirovalno dobo za grobove;
27. opravljati druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
Posamezne izmed zgoraj navedenih storitev je potrebno opravljati v rokih, na način, pod
pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih v o koncesiji za opravljanje lokalnih
gospodarskih javnih služb »urejanje in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih
storitev« in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to dejavnost.
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki nameravani spremembi kapitalske
strukture.

Dolžnosti koncedenta
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
1. da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, predpisi o načinu
izvajanja javne službe in z odlokom o načinu izvajanja predmetnih javnih služb ter
v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
2. da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je ob normalnem poslovanju
možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov
koncesije da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije,
ohranja njihova vrednost;
3. da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev
javne službe;
4. da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med
dobo trajanja koncesije izvajali storitve javne službe na področju občine;
5. pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah
uporabnikov.
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Pravice in dolžnosti uporabnikov
Uporabniki javne službe »izvajanje pogrebnih storitev« imajo zlasti naslednje pravice in
obveznosti:
1. pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom,
odlokom o načinu izvajanja predmetnih javnih služb in z drugimi predpisi;
2. pravico do izbire pokopališča v okvirih in po postopku, ki ga določa odlok o načinu
izvajanja predmetnih javnih služb;
3. pravico do izbire grobnega prostora, če je to objektivno mogoče;
4. pravico odločati v okviru zakona in odloka o načinu izvajanja predmetnih javnih
služb o načinu posameznega pokopa ter o obliki oziroma vsebini pogrebne
svečanosti;
5. dolžnost upoštevati navodila izvajalca javne službe v zvezi z izvajanjem pokopa in
drugih pogrebnih storitev;
6. dolžnost plačati posamezne storitve izvajalca javne službe ter izpolnjevati druge
pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz odloka o načinu izvajanja predmetnih javnih
služb in splošnih pogojev poslovanja;
7. pravico do pritožbe na pristojne organe.
Najemniki grobnih prostorov imajo zlasti naslednje pravice in obveznosti:
8. dolžnost upoštevati splošne pogoje posameznega pokopališča,
9. pravico in dolžnost urejati notranji obod grobnega prostora skladno z odlokom o
načinu izvajanja predmetnih javnih služb in splošnimi pogoji poslovanja,
10. pravico postaviti nagrobni spomenik, in sicer v skladu z odlokom o načinu
izvajanja predmetnih javnih služb ter na podlagi pridobljenega dovoljenja izvajalca
javne službe,
11. dolžnost plačati najemnino za grobni prostor in izpolnjevati druge obveznosti in
pravice, ki izhajajo iz najemne pogodbe,
12. pravico do sklenitve najemne pogodbe za grobni prostor,
13. najemnik grobnega prostora mora sporočiti upravljavcu pokopališča spremembo
naslova,
14. dolžnost odlagati odpadke v za to določene posode in kontejnerje za odpadke,
15. postaviti in odstraniti nagrobni spomenik le v soglasju z upravljavcem pokopališča
(koncesionarjem) oziroma spremeniti arhitektonsko zasnovo grobnega prostora
samo v skladu z načrtom razdelitve pokopališča,
16. betonske in druge odpadke ter materiale v zvezi s postavitvijo ali odstranitvijo
spomenikov odpeljati na odlagališče izven pokopališč ali na za to urejen prostor na
pokopališču,
17. skrbeti za to, da ne poškodujejo grobnih prostorov,
18. na pokopališču in pripadajočih objektih izražati pieteto do umrlega.
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Pristojnosti občinskega sveta in župana
Občinski svet ima v zvezi z javno službo naslednje pristojnosti:
1. daje predhodno soglasje k splošnim pogojem poslovanja izvajalca v zvezi
z izvajanjem javne službe,
2. določa tarife za uporabo storitev javne službe.
Župan ima v zvezi z javno službo naslednje pristojnosti:
1. odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja izvajalca v postopkih izdaje
dovoljenj,
2. odloča o pritožbah zoper postopanja in druga ravnanja pristojnega organa v
razmerjih do koncesionarja in uporabnikov,
3. druge pristojnosti, določene v odloku o načinu izvajanja predmetnih javnih služb in
drugih predpisih.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj
tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna
razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja
ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko
pogodbo.
Koncesiji za obe gospodarski javni službi (urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje
pogrebnih storitev) se podelita v Občini Divača skupaj.
Prijavitelji lahko oddajo prijavo samo za obe razpisani gospodarski javni službi.

Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista
oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
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V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da
izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki
ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge
predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu ne sme biti začet
postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek), ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti naslednje listine:
1. da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na javni službi
zaposli osebo z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka;
2. da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti;
3. da zaposluje najmanj eno osebo s tremi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je
predmet koncesije in s strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične smeri;
4. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami,
usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem
območju občine za njeno izvajanje;
5. da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo in
da razpolaga s poslovnim prostorom na območju občine, oziroma na drugačen
način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer nemoteno opravlja dejavnost;
6. da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet
gospodarske javne službe;
7. da je sposoben zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob
upoštevanju odloka o načinu izvajanja predmetnih javnih služb, predpisov,
normativov in standardov;
8. da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob vsakem času;
9. da je finančno in poslovno usposobljen;
10. da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi
pripravami za njegovo vodenje;
11. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem
dejavnosti lahko povzroči državi, občini ali tretji osebi (predloži ustrezno
predpogodbo);
12. da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega
vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz pete do
devete alineje in
13. da izpolnjuje druge pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost) določene s smiselno
uporabo veljavnega zakona, ki ureja postopek oddaje javnih naročil.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih
določajo drugi predpisi.
Način dokazovanja pogojev je naveden v točki 7. Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave.
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Zavarovanje odgovornosti
Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren njihov koncesionar. Koncesionar je v
skladu z zakonom odgovoren za tudi škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem
gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci
Občini Divača, uporabnikom ali tretjim osebam.
Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, dolžan iz naslova splošne civilne
odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s
sklepom o javnem razpisu – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z
nerednim ali nevestnim opravljanjem gospodarske javne službe, za škodo, ki jo pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem
zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.). Pogodba o zavarovanju mora imeti
klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Divača.

Vodenje računovodstva
Za vsako od razpisanih gospodarskih javnih služb mora koncesionar voditi ločeno
računovodstvo.
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar pa njihovo
izvajanje ne sme vplivati na opravljanje gospodarske javne službe.

Trajanje koncesijske pogodbe
Koncesijska pogodba po tem javnem razpisu se sklene za določen čas 10 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najpozneje v
60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje
sile ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega
koncesijskega razmerja. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov
določenih z zakonom.
Izbrani koncesionar bo moral na zahtevo koncedenta predložiti poročila o stanju,
opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih in kvaliteti
izvajanja koncesije.
Koncesionar bo dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa izvajanja javne
službe za prihodnje leto in ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe, najkasneje do 15.11. vsakega tekočega leta predložiti
pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet Občine Divača.
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Koncesionar je dolžan najkasneje do 28.02. vsakega naslednjega leta pristojnemu organu
predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu, ki
mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama.
Poročilo o poslovanju izvajanja javne službe mora biti pripravljen ločeno za posamezno
javno službo in vsebuje predvsem podatke o:
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po odloku o načinu izvajanja
predmetnih javnih služb in koncesijski pogodbi,
– obsegu predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno
navedbo posameznih objektov, naprav in drugih sredstev, namenjenih izvajanju
javne službe,
– obsegu predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno oceno in cenikom,
– pritožbah uporabnikov storitev javne službe in o reševanju le teh,
– zavrnitvah uporabnikov storitev,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– spremembah v podjetju koncesionarja,
– škodnih dogodkih,
– spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe,
– koriščenju zavarovanj in
– o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na
izvajanje koncesijske pogodbe.

Viri financiranja
Javna služba »izvajanje pogrebnih storitev« se financira:
–

iz plačil za storitve, ki jih izvajalec javne službe (koncesionar) zaračunava
uporabnikom v skladu z veljavno tarifo v svojem imenu in za svoj račun;
– na druge načine, če je tako določeno z odlokom o načinu izvajanja predmetnih
javnih služb.
Izhodiščne tarife in pogoji za njihovo spreminjanje so določene s sklepom o razpisu
koncesije. O spreminjanju tarife na predlog župana odloča Občinski svet na osnovi
obrazložitve, ki jo pripravi koncesionar.
Javna služba »urejanje in vzdrževanje pokopališč« se financira iz:
–
–
–
–
–

plačil za ureditev grobnih prostorov;
vpisnin;
najemnin za grobne prostore;
proračuna;
drugih virov.
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Izhodiščne tarife, ki diferencirane po vrstah in velikosti grobnih prostorov in pogoji za
njeno spreminjanje so določene s sklepom o razpisu koncesije. O spreminjanju tarife na
predlog župana odloča Občinski svet na osnovi obrazložitve, ki jo pripravi koncesionar.
Plačilo stroškov za ureditev grobnega prostora plača najemnik ob prvi pridobitvi grobnega
prostora. Ob prvem najemu grobnega prostora je dolžan najemnik plačati vpisnino in
pristojbino za postavitev spomenika. Najemnino za grobni prostor plačuje najemnik letno.
Najemnina se zaračuna praviloma do šestega meseca v letu za tekoče leto in so jo
najemniki dolžni plačati skladno z izstavljenim računom. Kolikor se pogodba o najemu
grobnega prostora sklene v drugi polovici leta, se račun za najem grobnega prostora izstavi
praviloma v mesecu decembru.
V primerih, ko so uporabniki - najemniki plačali najemnino grobnega prostora vnaprej
prejšnjemu dosedanjemu izvajalcu, bo novi koncesionar razmerja z uporabniki urejeval
v internem razmerju z dosedanjim izvajalcem.

Župan občine Divača
Matija Potokar, univ.dipl.prav.

