OBČINA ČRNOMELJ
Gradivo za sejo občinskega sveta Občine Črnomelj v mesecu marcu 2018

Sprememba in dopolnitev
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj

Uvod:
Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj poleg ostalega izvaja za občini Črnomelj in Semič kot
ustanoviteljici tudi vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture za vodovod in kanalizacije, ki
jih ima v upravljanju in vzdrževanju. JP ima namen stalno zaposliti geodeta, ki bi bil odgovorni geodet
in tako ne bi bilo potrebno za namen potrjevanja in oddajanja geodetskih elaboratov na GURS
najemati zunanje pooblaščene geodete. Pooblaščeni geodet bo lahko tudi opravljal storitve na trgu.
Za ta namen pa je potrebna dopolnitev dejavnosti, ki so navedene v 9. členu odloka o ustanovitvi JP.
Glede na novo zakonodajo se je JP že opremilo za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na
širšem območju in ne zgolj na območje mesta Črnomelj.
Predlog za izdajo odloka je obravnaval Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
občinskega sveta na seji dne 22. 1. 2018 in ga potrdil ter predlagal, da v kolikor ni bistvenih pripomb,
na isti seji sprejme tudi predlog odloka.
Na seji občinskega sveta dne 30. 1. 2018 je bil sprejet predlog za izdajo odloka, ne pa tudi predlog
odloka, zato je točka ponovno uvrščena na dnevni red naslednje seje občinskega sveta s podrobnejšo
obrazložitvijo glede dejavnosti »Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in malimi živalmi« v
nadaljevanju.
Glede na to, da so 3. februarja 2018 pričele veljati Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega
sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 4/2018), je bilo 7. 2. 2018 preko spletne strani občine
objavljeno povabilo strokovni in drugi javnosti k sodelovanju pri pripravi akta. Do izteka roka 9. 3.
2018 smo prejeli sledeče predloge dopolnitev in sprememb:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Spremembe in dopolnitve:
Predlagane spremembe in dopolnitve so razvidne iz priloge. Poleg širitve dejavnosti urejanja
pokopališč in oddajanja v najem prostorov za grobove na celotnem območju občine Črnomelj ter
nove dejavnosti geodezije (geofizikalne meritve, kartiranje), se opravi še uskladitve z novo
standardno klasifikacijo dejavnosti. Z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Črnomelj (Uradni list RS, št. 40/2001) je med drugim v 9. členu že bila določena dejavnost podjetja po
tedanji klasifikaciji z oznako »G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in malimi živalmi«, ki
se po novi klasifikaciji dejavnosti vodi pod oznako »G/47.762 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi«. Dejansko gre samo za uskladitev z novejšo SKD –
standardno klasifikacijo dejavnosti. V JP ocenjujejo, da je dobro, da lahko opravljajo čim več tržnih
dejavnosti, ki lahko zagotovijo dodaten vir zaslužka in s tem zmanjšajo pritisk na podražitve storitev

javnih služb. V predlogu odloka je v tem smislu samo popravljeno, da se ne dodaja nova dejavnost,
temveč že zapisana prilagodi novi klasifikaciji (nadomestitev namesto dopolnitve te dejavnosti).
Sočasno s to vsebinsko spremembo je v prvem odstavku 6. člena odloka popravljena napaka, saj JP
osnovne dejavnosti opravlja tudi po odloku o gospodarskih javnih službah Občine Semič.
Predlog sklepa:
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JP Komunala Črnomelj d.o.o. in ga pošlje v objavo v Uradni list RS.
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