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ZADEVA:  Predlog za obravnavo na 20. redni seji na Občinskega sveta  

Občine Ankaran  

    

NASLOV:  Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne 

službe v Občini Ankaran 

  

PRAVNA PODLAGA:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 

ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 2. odstavek 17. 

člena in 143. člen Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 
17/2015). 

    

PRIPRAVLJAVEC GRADIVA:  Občinska uprava Občine Ankaran, Oddelek za gospodarske 

dejavnosti 

    

POROČEVALEC:  Elvis Vižintin, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti 

    

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o načinu opravljanja 

obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v Občini Ankaran kot v predloženem besedilu. 

 
Sklep velja takoj. 

  

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Gradiva: 

• obrazložitev predloga (priloga I)  

• predlog Sklepa o sprejetju Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 

24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran 

• predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 

pogrebne službe v Občini Ankaran (priloga III).  
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PRILOGA I.  
 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 
 

I. PRAVNA PODLAGA 

 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 

– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 62/16), 2. odstavek 17. člena in 143. člen Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015). 

 

II. OBRAZLOŽITEV 
 

Državni zbor RS je v letu 2016 sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) (Uradni list RS, št. 
62/16), s katerim je uredil pogrebno in pokopališko dejavnost. Skladno z določili 3. člena navedenega zakona 

je zakonodajalec določil, da pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna 
občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. 

Skladno z določilom prvega odstavka 5. člena ZPPDej je 24-urna dežurna služba obvezna občinska gospodarska 

javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.  
  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je v skladu s tretjim 
odstavkom 55. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, 16/62, v nadaljnjem besedilu: 

ZPPDej) pristojno za nadzor nad skladnostjo predpisov občin in njihovega izvajanja s tem zakonom. Novi 

občinski predpisi bi morali biti, v skladu z 61. členom ZPPDej, sprejeti v roku enega leta od uveljavitve zakona, 
torej do 15. 10. 2017. Glede na to, da so bili zaradi zahtevnosti področja in delitve pogrebne dejavnosti na javni 

in tržni del, vsi podzakonski akti in s tem pogoji za sprejem novih občinskih odlokov po ZPPDej sprejeti šele 
januarja 2018, se je do tega datuma zamaknil tudi sprejem občinskih predpisov. Odloki o pokopališkem redu, 

sprejeti na podlagi prejšnjega Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list 
SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 34/84, SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 

26/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93, 66/93, 66/2000 – odl. US, 61/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 2/04), ne 

veljajo več, zato je treba tudi v Občini Koper sprejeti nov Odlok o pokopališkem redu.  
 

V skladu s 3. členom ZPPDej je 24-urna dežurna služba obvezna občinska gospodarska javna služba. Občina 
lahko, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, za izvajanje 24-urne dežurne službe podeli 

koncesijo ali zagotovi izvajanje te službe v javnem podjetju, javnem gospodarskem zavodu ali v režijskem 

obratu, glede na lokalne potrebe in interese. Način izvajanja 24-urne dežurne službe občina predpiše z odlokom 
tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih 

sistemov. V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18; 
v nadaljnjem besedilu: uredba) mora izvajalec o vsaki spremembi cene storitev 24-urne dežurne službe obvestiti 

ministrstvo. Prav tako mora izvajalec enkrat letno, najpozneje do 30. maja tekočega leta za preteklo leto, poslati 

ministrstvu poročilo, ki vsebuje podatke o obračunski in potrjeni ceni storitve javne službe. K poročilu mora 
izvajalec priložiti tudi elaborat. Globe v zvezi s prekrškom, če izvajalec javne službe ne pošlje poročila o 

spremembi cen storitev 24-urne dežurne službe ali poročila iz 10. člena uredbe, so določene v 12. členu uredbe.  
 

III. ZAKLJUČEK 
 

Čeprav je v Občini Ankaran pokopališče šele v izgradnji, mora Občina kljub temu sprejeti Odlok oziroma podeliti 

koncesijo za izvajanje 24-urne dežurne službe, zato Župan predlaga Občinskemu svetu Občine Ankaran, da 
sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 

pogrebne službe v Občini Ankaran v predloženem besedilu.  
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PRILOGA II.  

 
 

ŠTEVILKA:        
DATUM:           

 

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016), 7. člena Zakona 

o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter na podlagi 8. 15. in 17. člena Občine Ankaran 

(Uradni list RS, št. 17/15), je Občinski svet Občine Ankaran na 20. seji dne …...................... sprejel naslednji 

S K L E P 

o sprejetju Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 

dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran 

1. 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 

24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran kot v predloženem besedilu. 

2. 

Sklep velja takoj. 
 

 

 

 

 

 

Občina Ankaran 

 

Gregor Strmčnik 

ŽUPAN 
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PRILOGA III 

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016), 7. člena Zakona 

o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter na podlagi 8. 15. in 17. člena Občine Ankaran 

(Uradni list RS, št. 17/15), je Občinski svet Občine Ankaran na 20. seji dne …...................... sprejel  

O D L O K 

o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne 

službe v Občini Ankaran 

 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(javna služba) 

Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe 

(v nadaljevanju: javna služba) v Občini Ankaran (v nadaljevanju: občina). 

 

2. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega: 

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe, 

– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev, 

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

– pravice in obveznosti uporabnikov, 

– vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja, 

– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine, 

– cene storitev javne službe, 

– nadzor nad izvajanjem javne službe, 

– kazenske določbe. 

 

3. člen 

(uporabniki) 

Uporabniki storitev javne službe so občani Občine Ankaran oziroma naročniki 24-urne dežurne pogrebne službe. 

 

4. člen 

(izrazi) 

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko 

dejavnost, in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi. 

5. člen 

(uporaba predpisov) 
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Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem 

odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in zakona, ki ureja 

gospodarske javne službe. 

 

2 ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 

6. člen 

(oblika zagotavljanja javne službe) 

Občina zagotavlja opravljanja javne službe v javnem podjetju Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica 

Koper, d. o. o.- s. r. l. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe). 

 

7. člen 

(območje zagotavljanja javne službe) 

Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne občine. 

 

3 VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE 

8. člen 

(vrsta in obseg storitev javne službe) 

S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti 

do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema 

organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno 

z uporabo le-teh. 

Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške 

izvajalca, potrebne za izvajanje te službe. 

 

4 NAČIN IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE 

9. člen 

(način izvajanja storitev javne službe) 

Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z 

zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, ter tem odlokom. 

Izvajalec javne službe po tem odloku je dolžan z izvajalci prevozov, priprave in upepelitve pokojnikov ter 

priprave in izvedbe pogreba sodelovati na način, da pogrebna dejavnost poteka nemoteno ter v čim manjše 

breme naročnikom predmetnih storitev. 

 

5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 

10. člen 

(pravice uporabnikov) 

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je 

enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine. 

 

11. člen 
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(obveznosti uporabnikov) 

Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne službe opravljeno storitev iz osmega člena tega odloka 

plačati ceno, ki jo na predlog izvajalca javne službe potrdi občinski svet. 

 

6 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 

12. člen 

(viri financiranja storitev) 

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe: 

– iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 

– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine. 

 

7 POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

13. člen 

(pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe) 

Izvajalec javne službe mora ves čas izvajanja javne službe izpolnjevati naslednje pogoje: 

– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima dejavnost vpisano v ustanovitvenem aktu,  

– da ima za namen izvajanja te javne službe zaposleni najmanj dve osebi,  

– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,  

– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,  

– da ima najmanj eno transportno krsto,  

– da zagotavlja ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s 

pokojniki. 

 

8 CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE 

14. člen 

(oblikovanje cen) 

Cene storitev javne službe se določijo s sklepom občinskega sveta na podlagi predloga izvajalca javne službe, 

ki temelji na metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki jo s svojim aktom določi vlada. 

 

9 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 

15. člen 

(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ ter uprava in 

nadzorni odbor občine. 

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, 

katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka. 

(3) Pristojni organ uprave občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence in ostalo dokumentacijo, ki jih je 

dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih 

podatkov. 



 

 

7 

 

 

10 KAZENSKE DOLOČBE 

16. člen 

(prekrški) 

(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če na območju občine opravlja dejavnost 24-

urne dežurne pogrebne službe in ni izvajalec javne službe, določen s prvim odstavkom 6. člena tega odloka. 

(2) Z globo 1.000 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik 

in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 

(3) Z globo 500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 

osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

(4) Z globo 200 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik. 

 

11 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

17. člen 

 

Z začetkom uporabe tega odloka se v delu, ki se nanaša na izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe, preneha 

uporabljati Odlok o pogrebni dejavnosti Mestne občine Koper (Uradne objave št. 20/02) 

18. člen 

Do sprejetja novega elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe 24-urne dežurne službe se uporablja cenik, ki je veljal pred sprejetjem tega odloka. 

19. člen 

(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Št.  

Ankaran, dne XX. XX. 2020 

  Občina Ankaran 

 

Gregor Strmčnik  

ŽUPAN 

 

 


