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Stranka: Izola prihodnosti 
Svetnik, g. Marko Treskavica 

ZADEVA: Odgovor na pobudo podano s strani svetnika Marka Treskavice, v imenu 
stranke Izola prihodnosti, na 3. redni seli Občinskega sveta, dne 7. 3. 2019 

Na 3. redni seji Občinskega sveta, dne 7. 3. 2019, je svetnik Marko Treskavica, v imenu 
stranke Izola prihodnosti, podal naslednjo pobudo: 

Pobuda: »Predlagam, da se v poletnih mesecih spremeni urnik izvedbe pogrebov 
(brez doplačila).« 

Odgovor na pobudo: 

Komunala Izola d.o.o., izvaja pokopališko in pogrebno dejavnost na osnovi Odloka o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola (Uradne objave Občine Izola 
18/2017). 

V 3. odstavku 7. člena odloka je določeno da: 
»Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna izvajalec iz prvega odstavka 
tega člena naročniku pogrebnih storitev v skladu s cenikom, določenim po postopku 
iz tega odloka.« 

V 2. odstavku 12. člena odloka je določeno da: 
»Pogrebno svečanost se organizira skladno z voljo umrlega ali naročnika pogreba z izbrano 
opremo in traja praviloma do petinštirideset minut, v soglasju z izvajalcem pa tudi več.« 

Kot izvajalci javne službe, že od leta 2012 dalje zagotavljamo, enovito ceno izvedbe 
pogrebov med in izven rednega delovnega časa, po našem ceniku, ki je javno objavljen. V 
ceniku ni posebej naveden urnik izvedbe pogrebnih obredov ali cene za nadurne storitev. 
Kljub možnosti, pa se naši uporabniki za izvedbe pogreba v popoldanskem času, v glavnem 
ne odločijo iz preprostih razlogov, kijih navajamo v nadaljevanju. 
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- V zimskem času se prične kmalu po 15. uri temniti, zato se uporabniki v večini primerov 
odločijo za 14. uro kot skrajno za izvedbo pogreba. Upoštevati je potrebno tudi, da je po 
opravljenem obredu potrebno izvesti zagrnitev groba, postavitev vencev, cvetja, itd. 

- V poletnem času je med 12. uro in 17. uro pripeka in velika vročina, zato se uporabniki v 
večini primerov ne odločajo za ta termin izvedbe pogreba. Večkrat smo bili priča slabemu 
počutju (omedlevica, slabost) udeležencev pogreba. 

V kolikor pa se po volji umrlega ali pa naročnik pogreba odloči za drugačno uro izvedbe 
pogreba, se ta izvede brez doplačila, v kolikor so za to dani pogoji (minimalna ustrezna 
svetloba in primerni meteorološki pogoji). 

S spoštovanjem. 

Odgovor pripravil: 

Rado GOMEZELJ 
Vodja sektorja Operativa 
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Ga. Vesna Rebec, 
G. Tomaž Umek, 
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