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VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje
LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB:
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ
IN IZVAJANJE POGREBNIH STORITEV

SPLOŠNI DEL:
-

Povabilo k oddaji prijave
Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave

PRIJAVNI DEL:
-

Kazalo prijave (vzorec za prijavitelje)

-

OBRAZEC št. 1 – Prijava

-

OBRAZEC št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije

-

OBRAZEC št. 3 – Pooblastilo za podpis prijave, ki jo predlaga skupina prijaviteljev

-

PRAVNI AKT o sodelovanju

-

POTRDILO Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, o nekaznovanosti
(pravna oseba / samostojni podjetnik posameznik)

-

POTRDILO/POTRDILA Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, o
nekaznovanosti zakonitih zastopnikov

-

REDNI IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA ali iz poslovnega registra AJPES za
pravne osebe oziroma podjetnike posameznike in/oziroma ustanovitveni ali drugi akt,
iz katerega je razvidno da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije

-

POTRDILO SODIŠČA, da proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi stečaja
(insolventnosti) ali drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek

-

OBRAZEC št. 4 – Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnopravnih
dajatvah

-

POTRDILO DURS o poravnanih davkih in prispevkih
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-

Dokazila o finančni sposobnosti:

a) BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe oziroma BON 1/SP – samostojni podjetniki
posamezniki s podatki in kazalniki za leto 2007
b) Potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte)
transakcijske račune (ali BON 2 obrazec);
-

OBRAZEC št. 5 – Izjava o delavcih

-

OBRAZEC št. 6 – Izjava o zaposlenih delavcih

-

OBRAZEC št. 7 – Izjava o tehnični usposobljenosti

OBRAZEC št. 8 – Referenčno potrdilo
Opomba: obvezno je vsaj eno referenčno potrdilo (kolikor se nanaša na celoten predmet
koncesije), izpolnjeno na predpisanem obrazcu, oziroma dve referenčni potrdili, če se
vsako nanaša le na eno izmed razpisanih gospodarskih javnih služb.
-

ELABORAT O OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI

-

OBRAZEC št. 9 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci

-

OBRAZEC št. 10 – Izjava o rednem izvajanju gospodarske javne službe

-

OBRAZEC št. 11 – Izjava o zavarovanju odgovornosti

-

PREDPOGODBA O ZAVAROVANJU PROTI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

-

Priloga: pogoji.
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Številka: 430-0012/2009-13
Datum: 23.10.2009

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

1.

Povabilo k oddaji prijave:
Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesij za opravljanje lokalnih
gospodarskih javnih služb urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih
storitev v Občini Divača

naročnik/koncedent: OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3/A
6215 DIVAČA
telefon:
telefaks:
matična številka:
ID za DDV:
transakcijski račun:

+386 (0)5 731 09 30
+386 (0)5 731 09 40
5882974000
SI48502502
01219-0100006052

vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije
podajo ENOTNO prijavo za podelitev:
a) koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanje in
vzdrževanje pokopališč
in
b) izvajanje pogrebnih storitev
v Občini Divača (v nadaljevanju: javna služba).
Prijavitelji lahko oddajo prijavo samo za obe razpisani gospodarski javni službi.
Vsak prijavitelj 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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2.

Prijavitelj/koncesionar:
Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik
posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje razpisane gospodarske javne službe
v Občini Divača.
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da
izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z Zakonom o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; spremembe Uradni list RS, št. 16/08; v
nadaljevanju ZJN-2), ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji, ob tem, da mora
prijavitelj priložiti prijavi dokumente zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb – skupna prijava, ki morajo
prijavi priložiti 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.

3.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih
javnih služb urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v
Občini Divača.
Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisanih lokalnih gospodarskih
javnih služb prijavo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno odločbo
izdano v skladu s 54. členom Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih
gospodarskih javnih služb »urejanje in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje
pogrebnih storitev« (Uradni list RS, št. 64/08) in 207. členom Zakona o splošnem
upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, Uradni list RS, št.
24/06, spremembe 126/07).
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja gospodarske
javne službe izvajanje pogrebnih storitev na celotnem območju Občine Divača in
gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje pokopališč na območju
pokopališč:
– pokopališče 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).
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Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 10 let od dneva sklenitve
koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske
pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v
60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko
podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom.
Natančnejši opis predmeta javnega razpisa, pogoji za podelitev koncesije in
izvajanje koncesije so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.
Javni razpis in razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za opravljanje
razpisanih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Divača je objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije št. 83/2009, z dne 23.10.2009, številka objave
Ob-6974/09.

Župan Občine Divača
Matija Potokar, univ. dipl. prav.
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NAVODILA PRIJAVITELJEM ZA IZDELAVO PRIJAVE

1. Predpisi na podlagi katerih se izvaja javni razpis:
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača, se
izvaja na podlagi:
- Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP)
- Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno
besedilo, ZLS-UPB2)
- Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07)
- Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradne objave PN, št. 5/97 in
11/98, ter Uradni list RS, št. 86/98, 66/03 in 60/07)
- Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »urejanje in
vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev« (Uradni list RS, št.
64/2008)
- Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
- Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno
prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2 in spremembe 126/07, ZUP-E)
- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področja gospodarskih javnih
služb, ki sta predmet javnega razpisa.
2. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo:
Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo mora biti napisana v slovenskem
jeziku.
3. Popolna prijava:
Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v tem
navodilu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke.
Prijave mora biti zložena v mapi. Na začetku prijave mora biti priloženo kazalo. Prijavo
mora prijavitelj zvezati z vrvico, ki mora biti dovolj dolga tako, da omogoča nemoteno
obračanje listov v prijavi in na način, da brez vidnih poškodb ni mogoče dodajati ali
odstranjevati posameznih listov v prijavi.
Prijavitelji morajo pripravi prijave in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so
navedena na posameznem obrazcu.
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Prijavitelj mora svojo prijavo izdelati in oddati na izvirniku te prevzete razpisne
dokumentacije. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani
odgovorne osebe prijavitelja, ki je podpisnik prijave. Zahtevani dokumenti morajo biti
skladni s pogoji iz navodil in te razpisne dokumentacije.
Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s
pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika/koncedenta
iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko
in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če
koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem
roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba.

4. Zaupnost postopka oziroma dokumentov:
Prijavitelj naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost
označi s klavzulo »ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je
podpisnik prijave. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora
biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO
ali POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik prijave.
Ob tem naročnik/koncedent opozarja prijavitelje, da pod zaupne podatke ali poslovno
skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja prijav oziroma na podlagi predpisov
ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo prijavitelj upravičeno
označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega
razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni
postopek. Naročnik/koncedent bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako
dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik/koncedent bo
obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v prijavni dokumentaciji, ki
bodo označene s klavzulo »ZAUPNO ali POSLOVNO SKRIVNOST« in ne odgovarja za
zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno.
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo
pogojem, bo naročnik/koncedent prijavitelja pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna
skrivnost umakne. Prijavitelj to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše
»PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če prijavitelj v roku, ki ga določi
naročnik/koncedent ne prekliče zaupnosti, naročnik/koncedent prijavo v celotni zavrne.
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5. Skupna prijava:
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
naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru skupne prijave morajo
prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse pogoje za udeležbo
(sposobnost) določene v nadaljevanju tega navodila, razen, kar se tiče statusnih pogojev
(nekaznovanost, vpis v register, …. 7a), b), c), d) – prva alineja, n)2), ki jih mora
izpolnjevati vsak izmed skupnih prijaviteljev.
6. Vsebina prijave:
Popolna bo prijava, ki bo vsebovala naslednje, dokumente obrazce in izjave:
1. Kazalo prijave
2. OBRAZEC št. 1 – Prijava
3. OBRAZEC št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
4. OBRAZEC št. 3 – Pooblastilo za podpis prijave, ki jo predlaga skupina prijaviteljev
5. PRAVNI AKT o sodelovanju
6. POTRDILO Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, o nekaznovanosti
(pravna oseba / samostojni podjetnik posameznik)
7. POTRDILO/POTRDILA Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca,
o nekaznovanosti zakonitih zastopnikov
8. REDNI IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA ali iz poslovnega registra AJPES za
pravne osebe oziroma podjetnike posameznike in/oziroma ustanovitveni ali drugi akt,
iz katerega je razvidno da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije
9. POTRDILO SODIŠČA, da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi insolventnosti,
drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek
10. OBRAZEC št. 4 – Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnopravnih
dajatvah
11. POTRDILO DURS o poravnanih davkih in prispevkih
12. OBRAZEC št. 5 – Izjava o delavcih
13. OBRAZEC št. 6 – Izjava o zaposlenih delavcih
14. OBRAZEC št. 7 – Izjava o tehnični usposobljenosti
15. OBRAZEC št. 8 – Referenčno potrdilo
Opomba: obvezno je vsaj eno referenčno potrdilo (kolikor se nanaša na celoten
predmet koncesije), izpolnjeno na predpisanem obrazcu, oziroma dve referenčni
potrdili, če se vsako nanaša le na eno izmed razpisanih gospodarskih javnih služb.
16. OBRAZEC št. 9 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci
17. ELABORAT O OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI
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18. OBRAZEC št. 10 – Izjava o rednem izvajanju koncesije
19. OBRAZEC št. 11 – Izjava o zavarovanju odgovornosti
20. PREDPOGODBA O ZAVAROVANJU PROTI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO.
Kot navedeno so vsi zgoraj navedeni obrazci, izjave in dokumenti obvezni, razen:
- obrazca št. 3 (pod zap. št. 4), ki je obvezen samo v primeru prijave, ki jo predlaga
skupina prijaviteljev,
- pravnega akta o sodelovanju (pod zap. št. 5), ki je obvezen samo v primeru prijave,
ki jo predlaga skupina prijaviteljev.
7. Sposobnost prijavitelja:
Za priznanje sposobnosti prijavitelja mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo
(sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, kar
prijavitelj skladno z Odlokom o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih
služb »urejanje in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev« dokazuje z
naslednjimi listinami:
a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti
zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06):
- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti,
- pranje denarja;
DOKAZILO:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
- prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil
kaznovan v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji,
- zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili kaznovani v zvezi z zgoraj
navedenimi kaznivimi dejanji;
Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (prijave);
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b) da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega
prenehanja ali likvidacijski postopek
DOKAZILO:
- potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima prijavitelj svoj sedež, iz katerega
bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi insolventnosti,
drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;
Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);

c) da ima prijavitelj poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve
DOKAZILO:
- izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnopravnih dajatvah,
ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 4);
- potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti
starejše od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);

d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje pogoje za opravljanje koncesije
DOKAZILO:
- veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra
AJPES), iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran,
- dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije (npr. družbena pogodba, ustanovitveni akt,…).
Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES) se priloži v
originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe
(prijave);
e) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski javni
službi zaposli osebo z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim
izpitom iz upravnega postopka
DOKAZILO:
- izjava o delavcu, iz katere bo razvidno
- da ima prijavitelj zaposleno osebo s polnim oziroma sorazmerno krajšim
delovnim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka
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ali
-

da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran za koncesionarja zaposlil osebo
s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII.
stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz
upravnega postopka;

Izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

f) 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
g) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami,
usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem
območju občine za njeno izvajanje
DOKAZILO:
- izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del te razpisne
dokumentacije;
h) da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo in da
razpolaga s poslovnim prostorom na območju Občine Divača, oziroma, ne glede na sedež
poslovnega prostora na drugačen način nesporno dokaže, da lahko nemoteno opravlja
dejavnost
DOKAZILO:
- izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te
razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7);

i) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske
javne službe

j) da je sposoben zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju
Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »urejanje in
vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev«, predpisov, normativov in
standardov
k) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času
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l) da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami
za njegovo vodenje
DOKAZILO:
- da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov,
organizacije dela, strokovne opremljenosti vodenja katastra, finančno –
operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže
izpolnjevanje zahtevanih pogojev
-

izpolnjena izjava o rednem izvajanju storitev, ki je sestavni del te
razpisne dokumentacije(Obrazec št. 10);

m) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti
utegne povzročiti državi, občini ali tretji osebi
DOKAZILO:
- predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo;
- izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je sestavni del te razpisne
dokumentacije (Obrazec št. 11)

n) da je finančno sposoben opravljati gospodarsko javno službo
DOKAZILO:
1) BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe oziroma BOON 1/SP – samostojni
podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za leto 2007
2) Potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih ima prijavitelj odprt (ali
odprte) transakcijske račune (ali BON 2 obrazec); iz dokazil mora izhajati,
da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred izdajo
potrdila (to je lahko starejše največ 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe)
niso bili blokirani)
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti,
ki jih določajo drugi predpisi.
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8. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije:
Javni razpis in vsebina razpisne dokumentacije za podelitev koncesij za opravljanje
razpisanih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Divača je objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije št. 83/2009, z dne 23.10.2009, številka objave Ob-6974/09.
Javni razpis in razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za opravljanje razpisanih
lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Divača je objavljen tudi na spletnih straneh
Občine Divača (www.divaca.si)
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo osebno, po telefaksu ali po pošti.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 11.12.2009, do 13.00 ure,
od ponedeljka do petka, med 8.00 in 14.00 uro, na naslovu: Občina Divača, Kolodvorska
ulica 3/A, 6215 Divača, v sprejemni pisarni pri Suzani Škrlj.
Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije lahko vanjo vpogledajo na prej
navedenem naslovu.
V kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko
sporočijo na elektronski naslov: obcina@divaca.si .

9. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije:
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki.
Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba direktor občinske
uprave Iztok Felicjan.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani občine. Vsi odgovori na
vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije in so za prijavitelje
obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov:
iztok.felicjan@divaca.si ali na naslovu: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/A, 6215
Divača, telefon 05 - 731 09 30, telefaks 05 – 731 09 40, z oznako » Občina Divača –
koncesija za opravljanje GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih
storitev«.
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali
dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša
rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.
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10. Način, mesto in rok oddaje prijave:
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni
strani opremljene z naslovom:
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3/A
6215 DIVAČA
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Občina Divača –
koncesija za opravljanje GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih
storitev«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja.
Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov
najpozneje do 17.12.2009, do 13.00 ure.
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je
prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj
navedenega datuma in ure.
Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki.

11. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave:
Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni, kar
mora na ovojnici označiti na naslednji način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Divača –
koncesija za opravljanje GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih
storitev « – z oznako dopolnitev / umik /sprememba«, glede na to ali gre za dopolnitev,
umik ali spremembo že oddane prijave.
Prijave ni mogoče dopolniti / umakniti / spremeniti po poteku roka za oddajo prijav.
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12. Način, mesto in rok odpiranja prijav:
Javno odpiranje prijav bo 18.12.2009, ob 10.00 uri, v prostorih Občine Divača,
Kolodvorska ulica 3/A, 6215 Divača.
Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen v
primeru, da je prisotna odgovorna oseba sama zakoniti zastopnik).
Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred
začetkom javnega odpiranja prijav, če:
- ne bo oddana oziroma ne bo prispela na zgoraj navedeni naslov
pravočasno (to je do datuma in ure, ki sta navedena),
- ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne prijave ali nepravilno opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene
neodprte.

13. Omejitev pri predložitvi prijave:
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.

14.

Način ocenjevanja prijav in izbor koncesionarja:

Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije za
izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral enega koncesionarja ali skupino
prijaviteljev – skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1.
Tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe.
2.
Kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje
gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna
znanja), ki presegajo minimalne zahteve javne službe.
3.
Dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske
javne službe Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v
okviru iste osebe.
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4.
5.

Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste
osebe.
Pričetek izvajanja lokalne gospodarske javne službe skladno z dogovorjenim
datumom v koncesijski pogodbi.

V odvisnosti od posameznega merila se bo vsaka prijava vrednotila po posamezni
gospodarski javni službi in skupno za obe gospodarski javni službi.
1. Merilo »Tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe«
Prijavitelj v prijavi opiše tehnične zmogljivosti (npr. excel tabela), v času oddaje prijave.
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da pred izdajo odločbe o izboru od
najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu ali drugo
dokazilo o zagotovitvi (predpogodba, pogodba o ari ali drugo primerljiv pravni naslov)
navedenih tehničnih zmogljivosti v času oddaje prijave.
Prijava se bo vrednotila tako, da bo lahko prijavitelj pri tem merilu prejel največ 30 točk.
Merilo bo uporabljeno na način, da bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo tehnično
sposobnost z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega in
gospodarnega zagotavljanja izvajanja gospodarske javne službe pridobil najvišje število
točk, ostali prijavitelji pa sorazmerno manj.
2. Merilo »Kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje
gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki
presegajo minimalne zahteve javne službe«
Prijavitelj v prijavi opiše kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za
izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe, v času
oddaje prijave. Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da pred izdajo odločbe o izboru
od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o podatkih v prijavi (v času oddaje
prijave).
Prijava se bo vrednotila tako, da bo lahko prijavitelj pri tem merilu prejel največ 25 točk.
Pri navedenem merilu se bo upoštevala višja stopnja izobrazbe za zaposlene delavce, ki so
navedeni pod pogoji za priznanje sposobnosti in funkcionalna znanja, ki presegajo
minimalne zahteve javne službe (kot na primer potrdila o izpitu). Merilo bo uporabljeno na
naslednji način, da bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo kadrovsko usposobljenost in
znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo
minimalne zahteve javne službe z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov
enakopravnega in gospodarnega zagotavljanja javne službe pridobil najvišje število točk,
ostali prijavitelji pa sorazmerno manj.
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3. Merilo »Dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske
javne službe«
Prijava se bo vrednotila tako, da bo lahko prijavitelj pri tem merilu prejel največ 20 točk.
Merilo bo uporabljeno na naslednji način:
Prijavitelj, ki v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa opravil ali opravlja storitev
za obe razpisani gospodarski javni službi in kot dokazilo predloži eno referenčno potrdilo
na predpisanem obrazcu izdanem s strani občin(e) ali druge pristojne institucije s katerimi
ima sklenjeno koncesijsko pogodbo ali izvaja javni službi na koncesijski pogodbi
primerljiv način, oziroma predloži dve referenčni potrdili ločeno po eno za vsako izmed
javnih služb, izpolnjuje osnovni pogoj glede referenc.
Prijavitelj, ki predloži referenčno potrdilo samo za eno izmed javnih služb, prejme
polovico vseh razpisanih točk v okviru tega merila. Prijavitelj z več referenčnimi potrdili,
prejme za vsako dodatno referenco (nad osnovnim enim) 4 točke, vendar največ do 20 točk
skupno.
Upoštevajo se zgolj reference o opravljanju gospodarske javne službe na območju, ki je po
velikosti in število prebivalcev enakovredno ali večje od območja koncedenta.
Upoštevajo se zgolj reference, ki so s strani naročnika, za katerega je prijavitelj opravljal
ali opravlja javni službi, pozitivno ocenjene.
4. Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe
Merilo bo uporabljeno na naslednji način, da bo prijavitelj, ki bo ponudil izvajanje
gospodarske javne službe v isti osebi prejel 15 točk.
5. Začetek izvajanja lokalne gospodarske javne službe skladno z dogovorjenim datumom
v koncesijski pogodbi.
Prijavitelj, ki bo ponudil obrazložen najkrajši rok pričetka izvajanja lokalne gospodarske
javne služb v polnem obsegu bo prejel 10 točk, ostali prijavitelji pa prejmejo ustrezno
sorazmerno število točk manj.
15.

Financiranje in izhodiščne tarife:

Gospodarski javni službi se financirata iz plačil za ureditev grobnih prostorov, vpisnin,
najemnin za grobne prostore, proračuna in drugih virov.
Izhodiščne tarife in pogoji za njeno spreminjanje so določeni s sklepom o razpisu koncesije
v prilogi te razpisne dokumentacije.

- 17 -

Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6216 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

16. Zavarovanja:
Zavarovanje za resnost prijave:
Zavarovanje za resnost prijave niso zahtevana.
Zavarovanje odgovornosti:
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo moral pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, 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 – 30.000,00 EUR - zavarovanje
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim in 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 bo morala imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v
korist Občine Divača.

17. Možnost variantnih prijav:
Variantne prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent ne bo upošteval.

18. Rok veljavnosti prijav:
Prijave morajo biti veljavne do vključno 05.03.2010.

19. Postopek izbire koncesionarja:
V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali
dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili za
izbor koncesionarja.
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi
strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Divača. Komisijo sestavljajo predsednik
in najmanj dva člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in
delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo nalog.
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6216 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s prijaviteljem-kandidatom, njegovim
zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju
ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski
vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena
četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v
registrirani istospolni partnerski skupnosti.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali so
kako drugače delali za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja
še ni pretekel rok treh let.
Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo.
V primeru, da za navedeno dejstvo izvejo naknadno, bodo morali takoj predlagati svojo
izločitev. Članom strokovne komisije ne bo dovoljeno neposredno komunicirati s
prijavitelji, pač pa bo, če bo to potrebno s prijavitelji komuniciral naročnik/koncedent.
V primeru izločitve člana strokovne komisije ga bo nadomestil nadomestni član strokovne
komisije.
Po končanem odpiranju prijav bo strokovna komisija pregledala vse prejete prijave in
ugotovila ali izpolnjujejo razpisane pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju prijav bo
strokovna komisija sestavila poročilo v katerem bo navedla, katere prijave izpolnjujejo
razpisne zahteve, ter jih razvrstila tako, da je razvidno, katera ustreza postavljenim
merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.
Komisija bo poročilo posredovala organu naročnika/koncedenta, ki vodi postopek izbire
koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava
Občine Divača z upravno odločbo.
Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev, ki odda skupno
prijavo.
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti ne
pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
V primeru, da izvajalec, ki na območju občine opravlja gospodarsko javno službo, ki je
predmet tega koncesijskega akta, ne bi uspel pridobiti koncesije, je izbrani koncesionar
dolžan zagotoviti zaposlitev pri izvajalcu na dan objave javnega razpisa zaposlenim
delavcev, namenjenih opravljanju gospodarske javne službe, če za to v 14 dneh po
dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sami izrazijo interes. O tej pravici jih mora
koncedent pisno obvestiti.
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6216 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

20. Prekinitev postopka javnega razpisa:
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.

21. Pravni pouk:
Po izdaji upravne odločbe je možna pritožba v skladu z Zakonom o splošnem upravnem
postopku oziroma je dopusten upravni spor.

Župan Občine Divača
Matija Potokar, univ. dipl. prav.
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6216 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

PRIJAVNI DEL

-

-

-

-

Kazalo prijave (vzorec za prijavitelje)
OBRAZEC št. 1 – Prijava
OBRAZEC št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
OBRAZEC št. 3 – Pooblastilo za podpis prijave, ki jo predlaga skupina prijaviteljev
PRAVNI AKT o sodelovanju
POTRDILO Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, o nekaznovanosti
(pravna oseba / samostojni podjetnik posameznik)
POTRDILO/POTRDILA Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, o
nekaznovanosti zakonitih zastopnikov
REDNI IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA ali iz poslovnega registra AJPES za
pravne osebe oziroma podjetnike posameznike in/oziroma ustanovitveni ali drugi akt,
iz katerega je razvidno da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije
POTRDILO SODIŠČA, da proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi stečaja
(insolventnosti) ali drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek
OBRAZEC št. 4 – Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnopravnih
dajatvah
POTRDILO DURS o poravnanih davkih in prispevkih
Dokazila o finančni sposobnosti:
a) BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe oziroma BON 1/SP – samostojni podjetniki
posamezniki s podatki in kazalniki za leto 2007
b)
Potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte)
transakcijske račune (ali BON 2 obrazec);
OBRAZEC št. 5 – Izjava o delavcih
OBRAZEC št. 6 – Izjava o zaposlenih delavcih
OBRAZEC št. 7 – Izjava o tehnični usposobljenosti
OBRAZEC št. 8 – Referenčno potrdilo
Opomba: obvezno je vsaj eno referenčno potrdilo (kolikor se nanaša na celoten
predmet koncesije), izpolnjeno na predpisanem obrazcu, oziroma dve referenčni
potrdili, če se vsako nanaša le na eno izmed razpisanih gospodarskih javnih služb.
ELABORAT O OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI
OBRAZEC št. 9 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci
OBRAZEC št. 10 – Izjava o rednem izvajanju gospodarske javne službe
OBRAZEC št. 11 – Izjava o zavarovanju odgovornosti
PREDPOGODBA O ZAVAROVANJU PROTI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO
Priloga: pogoji
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6216 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

Prijavitelj:
____________________________
____________________________

KAZALO PRIJAVE
-

-

-

Kazalo prijave
OBRAZEC št. 1 – Prijava
OBRAZEC št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev in zahtev iz razpisne
dokumentacije
(opomba: obrazec je obvezen samo v primeru skupne prijave)
PRAVNI AKT o sodelovanju
(opomba: pravni akt je obvezen samo v primeru skupne prijave)
POTRDILO Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca o nekaznovanosti
(pravna oseba / samostojni podjetnik posameznik)
POTRDILO / POTRDILA Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca o
nekaznovanosti zakonitih zastopnikov
REDNI IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA ali iz poslovnega registra AJPES za
pravne osebe oziroma podjetnike posameznike in/oziroma ustanovitveni ali drugi
akt, iz katerega je razvidno da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije
POTRDILO SODIŠČA, da proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi stečaja
(insolventnosti) ali drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek
OBRAZEC št. 4 – Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnopravnih
dajatvah
POTRDILO DURS o poravnanih davkih in prispevkih
OBRAZEC št. 5 – Izjava o delavcih
OBRAZEC št. 6 – Izjava o zaposlenih delavcih
OBRAZEC št. 7 – Izjava o tehnični usposobljenosti
ELABORAT O OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI
OBRAZEC št. 8 – Referenčno potrdilo
Opomba: obvezno je vsaj eno referenčno potrdilo (kolikor se nanaša na celoten
predmet koncesije), izpolnjeno na predpisanem obrazcu, oziroma dve referenčni
potrdili, če se vsako nanaša le na eno izmed razpisanih gospodarskih javnih služb.
OBRAZEC št. 9 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci
OBRAZEC št. 10 – Izjava o rednem izvajanju storitve
OBRAZEC št. 11 – Izjava o zavarovanju odgovornosti
PREDPOGODBA O ZAVAROVANJU PROTI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO
Priloga: pogoji
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6217 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 1

Prijavitelj:
____________________________
____________________________

Naročnik/koncedent:

OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3/A
6215 DIVAČA

Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih
javnih služb urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini
Divača, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/2009, z dne 23.10.2009, številka
objave Ob-6974/09, Vam dajemo naslednjo

PRIJAVO
za podelitev koncesije za opravljaje lokalnih gospodarskih javnih služb urejanje in
vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača
I.
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije se prijavljamo za opravljanje
razpisane lokalne gospodarske javne službe
_________________________________________________________________________
za katero izpolnjujemo vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, kot tudi
vse ostale pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi za področje razpisane lokalne
gospodarske javne službe, kar dokazujemo z dokazili, ki so sestavni del naše prijave.

II.
Naročniku/koncedentu izjavljamo, da bomo izvajali podeljeno koncesijo/i s skrbnostjo
strokovnjaka, v skladu z zakoni in drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in da bomo
zagotavljali uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter
kvalitetno opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne službe v skladu s predpisi in v
javnem interesu.
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6217 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 1

III.
Naročniku/koncedentu izjavljamo, da podajamo prijavo (opomba: ustrezno obkrožiti):
-

SAMOSTOJNO

-

SKUPAJ S SOPRIJAVITELJI, ki so navedeni v obrazcu št. 3 naše prijave.

IV.
Naročniku/koncedentu izjavljamo, da izvajanje drugih dejavnosti, za katere smo
registrirani, ne bo vplivalo na opravljanje lokalne gospodarske javne službe po
predmetnem javnem razpisu.
V.
Podatki o prijavitelju:
naziv prijavitelja
(kot bo naveden v koncesijski pogodbi)
naslov
(kot bo naveden v koncesijski pogodbi)
poštna številka in pošta
(kot bo navedena v koncesijski pogodbi)
telefon
telefaks
elektronska pošta
matična številka
ID za DDV
številka transakcijskega računa in banka
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6217 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 1

odgovorna oseba za podpis koncesijske
pogodbe*
funkcija odgovorne osebe za podpis
koncesijske pogodbe
odgovorna oseba za podpis prijave
kontaktna oseba
telefon kontaktne osebe
telefaks kontaktne osebe
* opomba: v primeru, če prijavo daje skupina prijaviteljev mora biti v predloženem
pravnem aktu, ki je priloga obrazca št. 3 navedena oseba, ki bo podpisnik koncesijske
pogodbe

Prijava velja do vključno ______________ 2010.

kraj:

____________________

datum: ____________________

žig

podpis odgovorne osebe

____________________

navodilo: Prijavitelj mora izjavo izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je
podpisnik prijave.
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6218 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 2

Prijavitelj:
____________________________
____________________________

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV
IN ZAHTEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročniku/koncedentu, Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, izjavljamo,
da:
-

smo se v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz navodil in razpisne dokumentacije,
ki se nanaša na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih
gospodarskih javnih služb urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih
storitev v Občini Divača, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/2009, z dne
23.10.2009, številka objave Ob-6974/09,

-

se strinjamo z navodili in razpisno dokumentacijo,

-

smo v prijavi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

-

s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje
izhajajo.

kraj:

_______________

datum: ______________
žig

podpis odgovorne osebe
____________________

navodilo: Prijavitelj mora izjavo izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik prijave.
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6219 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 3

POOBLASTILO ZA PODPIS PRIJAVE,
KI JO PREDLAGA SKUPINA PRIJAVITELJEV

Podpisani ______________________________________________________________
(ime in priimek pooblastitelja)
z nazivom____________________ iz ______________________________________
(funkcija)
(naziv in naslov podjetja)

Podpisani_______________________________________________________________
(ime in priimek pooblastitelja)
z nazivom ____________________ iz ________________________________________
(funkcija)
(naziv in naslov podjetja)

Podpisani_______________________________________________________________
(ime in priimek pooblastitelja)
z nazivom ____________________ iz________________________________________
(funkcija)
(naziv in naslov podjetja)

Podpisani ______________________________________________________________
(ime in priimek pooblastitelja)
z nazivom ___________________ iz ________________________________________
(funkcija)
(naziv in naslov podjetja)

Podpisani ______________________________________________________________
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom ____________________ iz _______________________________________
(funkcija)
(naziv in naslov podjetja)
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6219 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 3

Podpisani ______________________________________________________________
(ime in priimek pooblastitelja)
z nazivom ___________________ iz _________________________________________
(funkcija)
(naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo uradni predstavniki prijaviteljev, ki dajejo skupno prijavo in s tem
dokumentom pooblaščamo
gospoda/gospo _____________________

z nazivom__________________________,

ki se podpisuje _____________________ in parafira _____________________________
da v našem imenu podpiše prijavo v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za
opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb urejanje in vzdrževanje pokopališč in
izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 83/2009, z dne 23.10.2009, številka objave Ob-6974/09.
Vsak od zgoraj navedenih prijaviteljev dokazuje priznanje sposobnosti z dokumenti
in izjavami, ki so navedeni v točki 7. Navodila ponudnikom za izdelavo prijave –
prijavitelji skupaj izpolnjujemo vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v
nadaljevanju tega navodila, razen, kar se tiče statusnih pogojev (nekaznovanost, vpis
v register, …. 7a), b), c), d) – prva alineja, n)2), ki jih izpolnjuje vsak izmed skupnih
prijaviteljev.
Za tem obrazcem prilagamo pravni akt iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med nami
in naša zaveza, da bomo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravnoorganizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.

datum: __________________

žig

podpis pooblastitelja:
_____________________

datum: _________________

žig

podpis pooblastitelja:
_____________________
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6219 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 3

datum: _________________

žig

podpis pooblastitelja:
_____________________

datum: _________________

žig

podpis pooblastitelja:
_____________________

datum: _________________

žig

podpis pooblastitelja:
_____________________

datum: _________________

žig

podpis pooblastitelja:
_____________________

navodilo: Prijavitelji morajo pooblastilo izpolniti. Pooblastilo mora biti datirano žigosano in
podpisano s strani vseh prijaviteljev v skupini. Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne
prijave.
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6220 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 4

Prijavitelj:
____________________________
____________________________

IZJAVA O PORAVNANIH DAVKIH IN PRISPEVKIH
IN DRUGIH JAVNOPRAVNIH DAJATVAH

-

kraj:

Naročniku/koncedentu, Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača,
izjavljamo, da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov, prispevkov in drugih
javnopravnih dajatvah v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.

____________________

datum: ____________________

žig

podpis odgovorne osebe
___________________

navodilo: Prijavitelj mora izjavo izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik prijave.
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6221 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 5

Prijavitelj:
____________________________
____________________________

IZJAVA O DELAVCIH

Naročniku/koncedentu, Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, izjavljamo
(opomba: ustrezno obkrožiti):
-

da imamo zaposleno osebo s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom od
polnega delovnega časa z VII. stopnjo strokovne izobrazbe, ki ima opravljen
strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma bomo v primeru, da bomo izbrani za
koncesionarja zaposlili osebo s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom
z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz
upravnega postopka;

-

da imamo zaposleno osebo s tremi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet
koncesije in s strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične smeri;

-

da razpolagamo z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami
usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem
območju občine za njeno izvajanje (kar med drugim lahko izhaja tudi iz elaborata o
opravljanju dejavnosti).

kraj:

____________________

datum: ____________________
žig

podpis odgovorne osebe
____________________

navodilo: Prijavitelj mora izjavo izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik prijave.
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6222 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 6

Prijavitelj:
____________________________
____________________________

IZJAVA O ZAPOSLENIH DELAVCIH
Odgovorna oseba prijavitelja izjavljam, da razpolagamo z zadostnim številom delavcev z
ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarskih
javnih služb za njeno izvajanje na celotnem območju Občine Divača.
Za opravljanje gospodarskih javnih službe razpolagamo z naslednjim številom delavcev:
(opomba: pogoj – najmanj ena oseba mora imeti VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka; najmanj ena oseba mora imeti strokovno izobrazbo V.
stopnje tehnične smeri in vsaj tremi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije;
zadostno število delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju
gospodarske javne službe na celotnem območju občine za njeno izvajanje;

stopnja izobrazbe
vrsta izobrazbe
število delavcev
PREDVIDENA OSEBA VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim
izpitom iz upravnega postopka:
OSEBA S V. stopnjo izobrazbe tehnične smeri in vsaj tremi leti delovnih izkušen pri
izvajanju dejavnosti, ki je predmet koncesije

OSTALI DELAVCI:
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OBRAZEC št. 6

SKUPNO ŠTEVILO DELAVCEV
Imena in priimki delavcev z ustreznimi podpisi:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
kraj:

____________________

datum: ____________________

žig

podpis odgovorne osebe
____________________

navodilo: Prijavitelj izpolni obrazec. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe,
ki je podpisnik prijave.
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Kolodvorska ulica 3a
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SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 7

Prijavitelj:
____________________________
____________________________

IZJAVA O TEHNIČNI USPOSOBLJENOSTI

Odgovorna oseba prijavitelja izjavljam:
-

da razpolagamo z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo na
področju gospodarskih javnih služb, ki sta predmet javnega razpisa,

-

da razpolagamo s poslovnim prostorom na območju Občine Divača, in sicer na
naslovu:

__________________________________________________________________
oziroma
-

da ne glede na sedež našega poslovnega prostora, ki je na naslovu:
____________________________________________________________________
lahko zagotovimo nemoteno opravljanje dejavnosti, kar dokazujemo tudi z
elaboratom, ki je sestavi del naše prijave na javni razpis.

kraj:

____________________

datum: ____________________
žig

podpis odgovorne osebe
______________________

navodilo: Prijavitelj mora izjavo izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik prijave.
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SLOVENIJA
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OBRAZEC št. 8

Naziv naročnika referenčnega dela:
______________________________________________
naslov:
______________________________________________

Na prošnjo prijavitelja
_______________________________________________________________________
(naziv in naslov prijavitelja)
za prijavo na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih
javnih služb urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini
Divača, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/2009, z dne 23.10.2009, številka
objave Ob-6974/09, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO
Potrjujemo, da je prijavitelj_________________________________________________
(navesti naziv in naslov prijavitelja)
izvajal gospodarsko javno službo (navesti katero izmed razpisanih!)
_________________________________________________________________________
čas izvajanja: od __________ leta do __________ leta
območje izvajanja:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Naše mnenje o izvajanju gospodarske javne službe (opomba: mnenje je obvezno):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

V kolikor bi želeli dodatne informacije je kontaktna oseba:
________________________________________, telefon ______________________
Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem
postopku javnega razpisa.

kraj:

____________________

datum: ____________________
žig

podpis odgovorne osebe
____________________

navodilo: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe
referenčnega dela. Upoštevala se bodo samo potrdila, ki bodo izpolnjena.
Prijavitelj lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.
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Kolodvorska ulica 3a
6225 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 9

Prijavitelj:
____________________________
____________________________

IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI

Odgovorna oseba prijavitelja izjavljam, da pri opravljanju gospodarskih javnih služb v
Občini Divača:
-

NE BOMO SODELOVALI S PODIZVAJALCI

-

BOMO SODELOVALI Z NASLEDNJIMI PODIZVAJALCI:

naziv podizvajalca

naslov podizvajalca
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dela, ki jih bo opravljal
podizvajalec

Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6225 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 9

Izjavljamo:
da vsak od podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli izpolnjuje pogoje za
priznanje sposobnosti po ZJN-2, ki so navedeni pod točko 7. Navodil prijaviteljem za
izdelavo prijave- podtočke a), b), c), d) – prva alineja in o) 2, skupaj s
ponudnikom/skupino ponudnikov pa tudi preostale pogoje,
da bomo v kolikor bo naročnik/koncedent zahteval, v postavljenem roku, predložili
vsa dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za priznanje sposobnosti za vsakega
od zgoraj navedenih podizvajalcev (OPOZORILO: kolikor se prijavitelj pri
izpolnjevanju minimalnih pogojev sklicuje na podizvajalce in mora prijavitelj že v
prijavi predložiti poleg izjave tudi druga dokazila, mora to storiti tudi za
podizvajalca; npr. izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti),
da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
kraj:

____________________

datum: ____________________
žig

podpis odgovorne osebe
____________________

navodilo: Prijavitelj mora izjavo izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik prijave.
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Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6226 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

OBRAZEC št. 10

Prijavitelj:
____________________________
____________________________

IZJAVA O REDNEM IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Odgovorna oseba prijavitelja izjavljam, da bomo v primeru, da bomo v postopku javnega
razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb urejanje in
vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 83/2009, z dne 23.10.2009, številka objave Ob-6974/09, izbrani
koncesionar:
izvajali koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in
koncesijsko pogodbo,
zagotavljali uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter
kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe v skladu s predpisi in v javnem
interesu,
upoštevali tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z
izvajanjem gospodarske javne službe,
zagotavljali dežurno službo 24 ur na dan vse dni v letu,
kot dober gospodarstvenik uporabljali, upravljali in/oziroma vzdrževali objekte,
naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti,
vzdrževali objekte in naprave koncesije tako, da se, ob upoštevanju časovnega
obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost,
po izgradnji prenesli v last naročnika/koncedenta morebitne objekte komunalne
infrastrukture, če ni vnaprej skladno s predpisi drugače določeno,
sklepali pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma opravljanje storitev, ki so
predmet koncesije ali v povezavi z njo,
skrbeli za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarske
javne službe,
oblikovali predloge cen oziroma sprememb tarife storitev,
obračunavali pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom,
pripravljali projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov,
vodili evidence in katastre v zvezi z gospodarsko javno službo, usklajenimi z
občinskimi evidencami,
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-

-

-

-

kraj:

ažurno in strokovno vodili poslovne knjige,
pripravljali ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane
gospodarske javne službe, devetmesečna in letna poročila, kakor tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,
poročali naročniku/koncedentu o izvajanju koncesije,
v prvotno stanje povrnili nepremičnine na katerih se bodo izvajala vzdrževalna in
druga dela,
omogočali nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
v primeru, če imamo s koncedentom ali krajevnimi skupnostmi občine sklenjeno
pogodbo za storitve, ki so predmet tega javnega razpisa, soglašali s sporazumnim
prenehanjem takšnih pogodb, brez kakršnihkoli odškodninskih zahtev ali morebitnih
drugih posledic za koncedenta ali krajevne skupnosti
obveščali druge pristojne organe (inšpekcije,..) o kršitvah,
v zvezi z naročili blaga, ki bi jih oddali tretjim osebam, kot del naše dejavnosti, za
katere bomo imeli podeljeno koncesijo upoštevali načelo nediskriminacije na podlagi
sedeža in državljanstva,
pri naročilih, ki izpolnjujejo predpostavke javnih naročil tretjim osebam ravnali
skladno z veljavnim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil.

____________________

datum: ____________________

žig

podpis odgovorne osebe
___________________

navodilo: Prijavitelj mora izjavo izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik prijave.
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OBRAZEC št. 11

Prijavitelj:
____________________________
____________________________

IZJAVA O ZAVAROVANJU ODGOVORNOSTI
Odgovorna oseba prijavitelja izjavljam, da bomo v primeru, da bomo v postopku javnega
razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb urejanje
in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/2009, z dne 23.10.2009, številka objave Ob-6974/09,
izbrani koncesionar, pred sklenitvijo koncesijske pogodbe sklenili zavarovalno pogodbo:
za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote 30.000,00 €, za škodo:
 ki bi jo povzročili občini ali tretjim osebam z nerednim ali nevestnim opravljanjem
gospodarske javne službe,
 ki bi jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe
povzročili pri nas zaposlene osebe občini, uporabnikom ali drugim osebam.
Izjavljamo, da bo pogodba o zavarovanju za odgovornost imela klavzulo, da je zavarovanje
sklenjeno v korist Občine Divača.

kraj:

____________________

datum: ____________________
žig

podpis odgovorne osebe
___________________

navodilo: Prijavitelj mora izjavo izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik prijave.

-1-

Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6228 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

POGOJI

številka: 430-0012/2009-14
datum: 23.10.2009

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:
1. dolžnost upoštevati splošne pogoje posameznega pokopališča,
2. pravico in dolžnost urejati notranji obod grobnega prostora skladno z odlokom o
načinu izvajanja predmetnih javnih služb in splošnimi pogoji poslovanja,
3. pravico postaviti nagrobni spomenik, in sicer v skladu z odlokom o načinu
izvajanja predmetnih javnih služb ter na podlagi pridobljenega dovoljenja izvajalca
javne službe,
4. dolžnost plačati najemnino za grobni prostor in izpolnjevati druge obveznosti in
pravice, ki izhajajo iz najemne pogodbe,
5. pravico do sklenitve najemne pogodbe za grobni prostor,
6. najemnik grobnega prostora mora sporočiti upravljavcu pokopališča spremembo
naslova,
7. dolžnost odlagati odpadke v za to določene posode in kontejnerje za odpadke,
8. 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,
9. 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,
10. skrbeti za to, da ne poškodujejo grobnih prostorov,
11. 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.
-9-

Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6228 Divača
SLOVENIJA
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

POGOJI

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.
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