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ČLANOM OB ČINSKEGA SVETA 
OBČINE IZOLA 
 
 
Zadeva:  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti na območju Občine Izola – druga obravnava 
 
 
Obrazložitev 
Občinski svet Občine Izola je na 17. redni seji dne 23. 3. 2017 obravnaval in sprejel predlog 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na 
območju Občine Izola v prvi obravnavi. Na sejah odborov niso bile podane pripombe, 
predlogi in mnenja na predlog odloka, ki je bil posredovan v trideset dnevno obravnavo 
članom Občinskega sveta. 
 
V 30 dnevni obravnavi Občinska uprava ni prejela pripomb, predlogov in mnenj na predlog 
odloka, ki je bil posredovan v obravnavo članom Občinskega sveta. 
 
V času obravnave je občinska uprava ponovno pregledala besedilo predloga odloka ter 
popravila 47. člen – uredili smo pristojnost izvajanja nadzora nad nalogami izvajalca 
gospodarske javne službe. Popravljen člen bo glasil: 
 
»47. člen 

(Nadzor nad izvajanjem odloka) 
 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb osme, devete, desete in devetnajste alineje 36. člena tega 
odloka opravlja pristojni urad Občine Izola za gospodarske javne službe. 
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tretjega, tretjega odstavka 11. člena, tretjega, četrtega in 
petega odstavka 15. člena, 16., 35., prve do sedme ter  enajste do osemnajste alineje 36. , 38., 
39. 41., 44., 42. in 43. člena izvaja Občinski inšpektorat in redarstvo Občine Izola.« 
 
 
Finančne posledice 
Sprejem predlaganih sprememb odloka ne bo imel neposrednih posledic za občinski proračun. 
 
 
 
 
 



Zaklju ček 
Na osnovi podane obrazložitve Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlog Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine 
Izola, v drugi obravnavi. 
 
 
 
Obrazložitev pripravila:  
Višja svetovalka 
mag. Irena Prodan 
 
 
 
 
Vodja UGDIKR                                                                                                 Župan 
mag. Tomaž Umek                                                                                                        mag. Igor Kolenc 
 
 
 
 
Priloge: 
- predlog sklepa, 
- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni 

dejavnosti na območju Občine Izola. 
 

Obrazložitev prejmejo: 
1. člani OS, 
2. Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, tu, 
3. zbirka dokumentarnega gradiva. 



           Priloga 1 
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Številka: 354-27/2012  
Datum:    
 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 
US), 30. in 100. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99, 17/12 in 
6/14) je Občinski svet Občine Izola na svoji …..  redni seji, dne ......................., sprejel 
naslednji 
 
 

S  K  L  E  P 
 
 

1.  
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
na območju Občine Izola. 
 

2.  
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
                     Ž u p a n 
 

mag. Igor KOLENC  
 
 
 
 
 
 
 
Sklep prejmejo:       
1) člani OS, 
2) Župan, 
3)   v zbirko dokumentarnega gradiva,  
4) arhiv – 2x. 
 


