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ČLANOM OB ČINSKEGA SVETA 
OBČINE IZOLA 
 
 
Zadeva: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v 
občini Izola – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 
 
Obrazložitev 
Razlog za spremembo odloka je sprejem novega področnega zakona, ki ureja pogrebno in 
pokopališko dejavnost – to je Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 
62/16) – v nadaljevanju ZPPDej. 
 
Nov zakon dejavnost deli na: 

− 24-urno dežurno službo pogrebne dejavnosti in pokopališko dejavnost, ki obsega 
upravljanje pokopališč in ju zagotavlja občina kot obvezni občinski gospodarski javni 
službi, 

− ter ostale pogrebne storitve, ki so tržna dejavnost (prevoz, priprava in upepelitev 
pokojnika ter priprava in izvedba pogreba). 

 
Pogrebna dejavnost se torej skladno s 3. členom ZPPDej, deli na del, ki se izvaja kot obvezna 
gospodarska javna služba in del, ki se izvaja na trgu. 
 
Zato predlagamo, da se v Odloku o gospodarskih javnih službah v občini Izola spremeni 9. 
točka 1. odstavka 5. člena »urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost« in 
črta10. točka 1. odstavka 5. člena, saj bo občina te naloge izvajala skladno z ZPPDej. 
 
V 9. točko 1. odstavka 5. člena odloka se doda:  
− 24-urna dežurna služba in pokopališka dejavnost. 
 
24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz pokojnika (od kraja smrti do hladilnih prostorov 
izvajalca gospodarske javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, 
odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov 
izvajalca gospodarske javne službe, vključno z uporabo le-teh) v skladu 1. odst. 8. člena 
ZPPDej.  
 
Pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje pokopališč (to je zagotavljanje urejenosti 
pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, 
vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč) v skladu s 1. 



odstavkom 27. člena ZPPDej, zagotavlja občina ali oseba javnega prava, ki jo ta določi za 
upravljavca. 
 
Ostale pogrebne storitve (priprava in upepelitev pokojnika, priprava in izvedba pogreba, drugi 
prevoz, ki ni 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti) so tržna dejavnost. 
 
Finančne posledice 
Sprejem predlaganega odloka ne bo imel obremenitev za občinski proračun. 
 
Predlog sklepa: Na osnovi podane obrazložitve predlagamo članom Občinskega sveta, da 
obravnavajo in sprejmejo predlog Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
gospodarskih javnih službah v občini, po skrajšanem postopku. 
 
 
Obrazložitev pripravila:  
Višja svetovalka 
mag. Irena Prodan 
v sodelovanju s predstavniki 
JP Komunala Izola d.o.o. 
 
 
 
Vodja UGDIKR                                                                                                         Župan 
mag. Tomaž Umek                                                                                                            mag. Igor Kolenc 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
− predlog sklepa, 
− predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v 

občini Izola, 
− Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradne objave občine Izola, št. 16/13), 
− Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradne 

objave občine Izola, št. 6/14). 
 

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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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 101. 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 gospodarskih javnih službah v 
Občini 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. 
 


