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Na podlagi delovnih sestankov in v skladu s sklepom Nadzornega odbora ObL'ine Dorn2ale,
sprejetim na 13. seji Nadzornega odbora dne 7.3.2012 je delovna skupina Nadzornega
odbora pripravila

DOKONtN0 POROtILO 0 NADZORNEM PREGLEDU

1. Predmet nadzornega pregleda: Zakonitost cen izvajalcev gospodarskih javnih sluTh in
pregled prora6unske postavke 152216 Investicijsko vzdrievanje Prodnik v letih 2009 do 2011

2. Nadzorovana oseba: JKP Prodnik, Savska 34, 1230 Domsiale
Ob seina Domiale, Oddelek za komunalne zadeve, Savska 2

3. Odgovorna oseba: Marko Fatur, direktor JKP Prodnik
Toni Dragar, upan ()Hine Dom2ale

4. Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:
Predsednik: Milan Flerin
Clan: Vida Perme

Primo2 Modrijan

5. Datumi sestankov:

6. Ugotovitve

JKP Prodnik izvaja gospodarske javne sluibe oskrbe s pitno vodo, odvajanje odpadnih in
padavinskih voda, odvoz blata iz greznic in malih 6istilnih naprav, zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov in izvajanje pokopaHke in pogrebne dejavnosti ter urejanja
pokopalik.



Javno podjetje opravlja v ObEini Domiale gospodarske javne slu2be na pod lagi dolab ZGJS in
na podlagi odlokov in sicer:

- Odloka o oskrbi s pitno vodo v Ob6ini Dorniale ( Uradni vestnik Ob6ine Dom2ale "t. 1/05);

- Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Ob s6ini Dorniale ( Uradni vestnik Ob6ine
Dorn siale s t. 5/02 in 10/09);

- Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v ObEini Dom2ale ( Uradni
vestnik 0136ine Dom2ale §t. 10/05 in 10/09);

- Odloka o pokopaBki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopalik ( Uradni vestnik Ob6ine
Dorn2ale s t. 5/03).

7. Investicijsko vzdrievanje 2009

V letu 2009 je imel JKP Prodnik na podlagi tedaj veljavnih predpisov evidentirano komunalno
infrastrukturo v svojih knjigah kot sredstva v upravljanju. Javno podjetje je stroek
amortizacije infrastrukture izkazovalo v svojih knjigah. Predlog investicijskega vlaganja v
infrastrukturo iz na6rtovanih prostih sredstev za investiranje v infrastrukturo za leto 2009 je
bil s strani Ob6ine DornZale potrjen v mesecu marcu 2009.

Skladno s Pogodbo o izvajanju GJS in upravljanju z infrastrukturo je bil z dopisom 0136ine
Dom siale ‘t. 3540-22/09-37 za leto 2009 potrjen Prelog investicijskega vlaganja v
infrastrukturo iz na6rtovanih prostih sredstev za investiranje v infrastrukturo v Ob6ini
Domiale v viini:

1.448.800,00 EUR, kar je predstavljalo ostanek sredstev za investiranje iz leta 2008, od tega:
29.000,00 EUR obveznosti iz let 2006— 2008 za obnove vodovoda,

1.389.100,00 EUR investicijsko vzdrZevanje vodovodov v letu 2009,

8.000,00 EUR investicijsko vzdr sievanje kanalizacije,

10.000,00 EUR za pokopalike,

52.700,00 EUR za nepredvidena in intervencijska del.

8. Investicijsko vzdrievanje 2010, 2011

V leto 2010 so bila zaradi sprememb zakonodaje in Slovenskih ra saunovodskih standardov
SRS 35 s »Pogodbo o prenosu in najemu infrastrukture ter izvajanju gospodarskih javnih
sluib« "t. 4720-47/2009, sklenjeno dne 28.12.2009, dogovorjena nova medsebojna razmerja
med izvajalcem gospodarskih javnih slu213 JPK Prodnik in lastnikom infrastrukture, torej
Ob6ino Dom2ale. S 1.1.2010 se je prenesla infrastruktura iz poslovnih knjig javnega podjetja
v knjigovodsko evidenco Ob6ine kot neposredno lastnico infrastrukture. Ob6ina je to
infrastrukturo dala komunalnemu podjetju s pogodbo v najem, kar pomeni, da se stroek
amortizacije od leta 2010 izkazuje v knjigah °Hine.

Od leta 2010 naprej torej 0136ina na podlagi te pogodbe komunalnemu podjetje Prodnik
zargunava najemnino najmanj v vi§ini amortizacije.

Za javno infrastrukturo se po Pogodbi o najemu upcAtevajo infrastrukturni objekti, naprave,
omrelja in druga sredstva, ki so bila v skladu z dolaili zakona o GJS last Ob6ine ter
infrastrukturni objekti, naprave in druga sredstva, ki so bila zgrajena po letu 1993 in se
uporabljajo za izvajanje GJS. Vsa sredstva infrastrukture za izvajanje GJS so se pred
prenosom v knjigovodske evidence ObCine popisala na dan 31.12.2009.
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V Pogodbi o prenosu in najemu infrastrukture je dolaeno, da v primeru, ko prodajne cene
storitev na ravni GJS ne bi pokrivale vseh upraviCenih strcAkov izvajanja teh slu2b, vklju6no z
zneski najemnine za infrastrukturo, mora 013dna nastali primanjkljaj pokrivati s
subvencijami.

Znesek najemnine za infrastrukturo se za posamezno leto doloCi v letnem poslovnem naCrtu
JPK Prodnik. Znesek letne najemnine je najmanj v v6ni zneska obr gunane polne
amortizacije, ki je izraCunana na podlagi nabavne vrednosti infrastrukture na dan 31.10
teko6ega poslovnega leta, za naslednje leto. MeseEni znesek najemnine ObCina Dom2ale
obraCunava pa dvanajstinah do skupnega zneska najemnine.

Subvencije za nepokriti del strcgkov izvajanja GSJ pa JPK zaraCunava meseEno na podlagi
podatkov iz potrjenega poslovnega nabla JKP za teko6e leto.

Financiranje vzdr2evanja in obnove obstoje6e infrastrukture se mora zagotavljati preko
politike cen storitev GSJ, JKP pa po predhodnih uskladitvah z lastnikom infrastrukture do 15.
decembra tekoCega leta posreduje v potrditev letni naCrt investicij v infrastrukturo za
izvedbo investicij v naslednjem letu, ki se financirajo iz sredstev najemnine.

Obe'ina Dorn siale naC"rt investicijsko vzdrievalnih del potrdi.

Investicijsko vzdrievalna dela se financirajo iz sredstev zbrane najemnine za infrastrukturo,
razliko pa se pokrije z deleiem subvencije, ker prodajne cene storitev GJS ne pokriva vseh
strokov poslovanja.

Sredstva za ta dela so na letni ravni enaka pladlu najemnine (amortizacija), ki Jo plaCuje JKP
in pladlu subvencij, ki jih OloCina zagotavlja iz proraCuna.

Leto	 Sredstva vzdrievanja iz naslova najemnin Subvencije 	 Skupaj
2010 1.148.785 911.985 2.060.770

2011 1.003.577 1.187.180 2.190.757

6. Pregledana dokumentacija: Investicijsko vzdrievanje Prodnik, pror. postavka 152216

Pregleda je bila dokumentacija treh investicij vzdrievanja v letih 2009 — 2011 in sicer:

2009 — Projekt vzdr2evanje vodovoda .Solska ulica

2010— Projekt vzdr2evanje vodovoda ceminova ulica s povezavo na Triglavsko ulico

2011 — Projekt vzdrZevanje vodovoda Dvor2akova ulica

Pri vseh treh projektih smo pregledali:

- projektno dokumentacijo

- projekt zapore cest

- varnostni naCrt

- vabilo k oddaji ponudbe in zbiranje ponudb —povsod so bile oddane najmanj 4
ponudbe

- zapisnik o komisijskem izboru najugodne .&ga ponudnika

- gradbeno pogodbo

- posamezne gradbene situacije, likvidirane s strani nadzora

- zahtevke za izdajo raC'unov obani za vsako situacijo posebej

- izdelan kataster novega vodovoda
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- prenos osnovnega sredstva na obEino z vsemi podatki in vrednostjo

- prevzemni zapisnik o kon6anju del, 3 letno ban no garancij za dobro izvedbo in
odpravo napak

Pregledane investicijske dejavnosti v 6asu od 2009 do 2011 so bile opravljene v skladu s
predpisi o javnem naraanju, dokumentacija je pregledna in urejena.

Pri opravljenem pregledu ni bib o ugotovljenih nepravilnosti.

7. Zakonitost cen izvajalcev GJS

JKP Prodnik izvaja na obmaju Ob6ine DomZale sledk"e javne sluibe:

a) oskrba s pitno vodo

b) odvajanje odpadnih in padavinskih voda

c) zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

d) odvoz blata iz greznic in malih 6istilnih naprav

e) pokopalaa in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopalik

Cene za vse dejavnosti na pred log JKP Prod nika potrjuje Ob6inski svet Ob6ine Dom2ale:

a) Oskrba s pitno vodo

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo (Ur. Vestnik Ob6ine Dorn2ale gt. 5/98) in 2. dena
statuta Ob6ine Dom2ale ( Ur. Vestnik Obdne Dom siale gt. 7/99) je Ob6inski svet ObCine
DomZale na 37. redni seji 3.7.2002 sprejel sklep s t. 01203-43/02 »Povi g anja cene oskrbe s
pitno vodo v Obdni Dom2ale —vodarina«

Cena velja od 1.8.2002 dalje.

b) Odvajanje odpadnih in padavinskih vod

Na podlagi 25. 6Iena Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda (Ur. Vestnik obdne
Domiale 't. 6/98) in 20. 6Iena Statuta Obbne Dom siale (Zr. Vestnik Obdne Dom siale gt. 7/99)
je olodnski svet Ob sdne DornZale na svoji seji dne 12.7.200 sprejel sklep s t. 01303-51/00 »
Dvig cen odpadnih in padavinskih voda — kanalkina«

Cena velja od 1.1.2001 dalje.

Na svoji 11. redni seji z dne 10.12.2003 je Obdnski svet sprejel tudi sklep "t. 01303-72/03 o
cenah prikljane ma za kanalizacijo in sklep gt. 01303-71/03 o cenah prikljane ma'i za
vodovod.

Cene veljajo od 1.2.2004 dalje.

c) Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov

Na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v ob6ini Dom2ale (Ur. Vestnik Ob6ne
DornZale 't. 5/02) in 20. 6Iena Statuta Obdne Dom2ale ( gt. 16/04-UPB) je ob6inski svet
Ob6ine Dorn2ale na svoji 8. seji dne 20.6.2007 sprejel sklep gt. 0073-37/07: »Sprejem cene
zbiranja, odvoza in odlaganja me g anih komunalnih odpadkov« (cene veljajo od 1.12.2008
dalje) in sklep 't. 0073-22/07 »Sprejem cene zbiranja, odvoza in predelave organskih
odpadkov iz gospodinjstev« (cene veljajo od 1.11.2008 dalje).

Dokon6no poroao- Investicijsko vzdr2evanje Prodnik in zakonitost cen izvajanja javne
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d) Odvoz blata iz greznic in malih komunalnih istilnih naprav

Na podlagi Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode ( Ur. vestnik ob6ne
DornZale t. 10/05) in 20. 6Iena Statuta Ob6ine Dorn2ale ( Ur. Vestnik Ob6ine Domiale
16/04-UPB) je OHinski svet Dorn siale na nadaljevanju 6 seje dne 16.5.2007 sprejel sklep
0073-20/07 »Sprejem cene odvoza blata iz greznic in malih komunalnih istilnih naprav«.

Cene veljajo ad 1.6.2007 dalje.

e) PokopaHka in pogrebna dejavnost

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. je s podpisom pogodbe z Ob6ino Domhie o
lzvajanju gospodarske javne slu2be in upravljanju z infrastrukturo z dne 16.10 2000 priC'elo z
izvajanjem del po tej pogodbi. Pogodba ni vsebovala » urejanja pokopal& ter pokopaHke in
pogrebne dejavnosti«, ki je e naprej ostajalo v dru2bi Grasto d.o.o, in je o tern imela
posebno pogodbo z 0136ino Dom2ale.

Dne 10.9.2004 pa je bit med Ob6ino Dom2ale in JKP Prodnik podpisan Aneks t. 4 k Pogodbi o
izvajanju gospodarske javne sluibe in upravljanju z infrastrukturo, ki je doloal, da s 1.1.2005
JKP Prodnik prevzame tudi dela v zvezi z urejanjem pokopalik ter pokopaHko in pogrebno
dejavnost.

Zato je v letu 2003 e Grasto d.o.o. z vlogo §t. 942/2003-JD dne 28.7.2003 predlagal
pov&nje cen grobnih najemnin in poslovilnih objektov za 7,2%. Oddelek za gospodarske
javne sluthe je Uradu 2upanje dne 11.8.2003 predlagal, da se potrdi nove cene, poviane
samo za 6%. Urad 2upanje je dne 11.8.2003 Grastu d.o.o. dal soglasje k 6% povi§anju cen
pogrebnih storitev, nave cene pa so veljale ad 1.9.2003 dalje.

JKP Prodnik je s prevzemom izvajanja urejanja pokopalik ter pokopaHke in pogrebne
dejavnosti s 1.1.2005 prevzel tudi cene, na osnovi sklepa 2upanje obbne DomZale z dne
11.8.2003 ki so veljale ad 1.9.2003 dalje:

Cenik nadomestil str0<ov vzdr sievanja poslovilnih objektov in grobov

- uporaba poslovilnega objekta

- prenos najemni§tva grobnih polj

- soglasje k spomeniku

- vzdr2evanje opukenih grobov

Cena letne najemnine grobov

- 2arni grab

- enojni grab

- dvojni grab

- grobnica in grobovi izven standardnih dimenzij

48,33 EUR

8,83 EUR

48,66 EUR

11,44 EUR

10,16 EUR

15,00 EUR

29,95 EUR

59,95 EUR

Ker je JKP Prodnik za leta 2009 do 2011 (prakti6no pa sie ad 1.1.2005 dalje) uporabljal cenik,
za katerega je Grasto d.o.o. dne 11.8.2003 dobil pismeno soglasje 2upanje, ni pa bil cenik
potrjen s strani Ob6inskega sveta, je JKP Prodnik praktiCno ravnal v nasprotju z:

- drugim odstavkom 59. 6Iena ZGJS, ki dolo6a, da se cene oblikujejo in dolo6ajo na
na6in in pa postopku, ki ga doloC'a zakon au i odlok lokalne skupnosti v skladu z
zakonom,
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- 26. Clenom odloka o gospodarskih javnih sluibah v ObCini Domiale, ki doloCa, da se
storitve javnih slu2b, ki so individualno doloCljive in izmerljive financirajo iz cene.
Predlog cene izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predlo2i Z"upanu, ta pa
oloCinskemu svetu,

- z 20. Clenom Odloka o pokopali g ki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopalik, ki
doloCa, da se pokopalae storitve, pristojbine in najemnine za najem grobov
zaraftinavajo po ceniku, ki ga z odredbo dolo6i obCinski svet.

Na 10. seji dne 20.10.2011 je ObCinski svet ob sCine Dorn siale na podlagi 21. Clena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, gt. 94/07), 20 Clena Odloka o pokopaBki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopalik ( Ur. Vestnik obCine Dorn2ale gt. 05/03) ter 20. dena
Statuta ObCine DomZale ( Ur. vestnik obCine Domiale §t. 9/11) sprejel sklep "t. 0073-
42/2011: »Sprejem odredbe o doloatvi cen pokopal g kih storitev, pristojbin in najemnin za
najem grobov«.

Cene po tej odredbi veljajo od 1.1.2012 dalje, vkljuCene pa so naslednje cene in storitve z
20% DDV:

Storitev

- prenos najemn gtva grobnih polj 	 10,60 EUR

- soglasje k spomeniku	 58,40 EUR

- vzdr2evanje opukenih grobov 	 13,74 EUR

Najemnina

- strcAki letnega vzdrievanja grobov

Zarni grob	 14,00 EUR

enojni grob	 21,00 EUR

raztros pepela	 21,00 EUR

dvojni grob	 41,00 EUR

grobnica in grobovi izven standardnih dimenzij 	 83,00 EUR

ObCinski svet kot odredbodajalec v Odredbi o doloCitvi novih cen storitev in najemnin st.
0073-42/2011 z dne 20.10.2011 ni doloCil nove cene za uporabo poslovilnega objekta, zato
se uporablja 'e vedno stara cena po ceniku iz leta 2003.

JKP Prod nik je sklenil pogodbo o izvajanju pogrebne dejavnosti s firmo z Pogrebne storitve
VrbanCiC s.p., kot izvajalcem pogrebne dejavnosti v Dorn2alah, sam JKP Prodnik pa vodi
kataster grobov in zaraCunava letne najemnine za vzdrievanje grobov. Firma VrbanCiC
uporablja za pogrebne storitve cene iz cenika, ki velja od 1.1.2004 in ga je potrdila Zupanja
Cveta Zaloker OraZem.

8. Ocena in mnenje

lz pregledane dokumentacije sledi, da ima JKP Prodnik urejene in s strani ObCinskega sveta
potrjene veljavne cenike za izvajanje svojih dejavnosti, razen cen pokopaHke in pogrebne
dejavnosti. V Casu na§ega pregleda od 2009 do 2011 se cene niso spreminjale.
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Pri cenah pokopalae in pogrebne dejavnosti je bib o ugotovljeno, da cene, ki so veljale v 6asu
2009 do 2011 niso bile sprejete na osnovi Odloka o pokopaliS"ki in pogrebni dejavnosti ter
urejanju pokopalik, ki ga je sprejel Ob6inski svet Ob6ine Domiale na seji dne 7.5.2003. V 20.
6Ienu tega odloka je zapisano:

» Pokopali sSke storitve, pristojbine in najemnine za najem grobov se zara6unavajo po ceniku,
ki ga z odredbo dolo6i Ob6inski svet«

Soglasje, ki ga je dal dne 11.8.2003 Urad 2upanje k novim cenam pogrebnih storitev ni v
skladu s sprejetim Odlokom o pokopaBki dejavnosti z dne 7.5.2003, ker bi moral sklep o
povianju cen sprejeti Ob6inski svet, to pomeni, da cene v obdobju od 11.3.2003 do
31.12.2011 niso bile veljavne, ker so bile potrjene na nadn v nasprotju z odlokom o
pokopaBki dejavnosti, ki ga je sprejel OUinski svet.

Glede na to, da Ob sCinski svet z Odredbo o dolo6itvi cen pokopalaih storitev z dne
20.10.2011 v ceniku ni dolo6i1 cen za uporabo poslovilnega objekta, pomeni, da tudi ta cena
ni veljavna in je v nasprotju z odlokom o pokopalai dejavnosti.

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA

Borut Kurmangek

V vednost:
- 2upan ObEine Dom2ale, g. Toni Dragar
- direktor ob6inske uprave, g. Edvard JeS'elnik
- vodja oddelka za komunalne zadeve, g. Andrej Bokan
- direktor JKP Prodnik g. Marko Fatur
- 6Iani Nadzornega odbora
- arhiv Nadzornega odbora
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