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Obravnava in sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič –
DRUGA OBRAVNAVA

OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet Občine Semič je dne 11. 4. 2019 na 5. redni seji obravnaval predlog Odloka o načinu
opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini
Semič za prvo obravnavo. V razpravi na občinskem svetu so bili podani odgovori in pojasnila na
vprašanja. Na predlog odloka s strani članov občinskega sveta ni bilo podanih vsebinskih pripomb. Po
76. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. l .RS, št. 57/10
in 27/16) Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.
Glede na navedeno podajamo predmetni akt v drugo obravnavo.
Predlog odloka je bil skladno s 107. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (uradno
prečiščeno besedilo) (Ur. l .RS, št. 57/10, 27/16) javno razgrnjen v času od d 12. 4. 2019 do 10. 5. 2019.
Na predlog odloka s strani javnosti nismo prejeli pripomb oz. predlogov.
Razlogi za sprejetje odloka:
V septembru 2016 je bil sprejet novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. list RS št. 62/2016)
- v nadaljevanju ZPPDej, ki v 63. členu določa, da morajo občine uskladiti svoje predpise in sprejeti nove
občinske odloke o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Zakon na novo ureja področje pokopališke in
pogrebne dejavnosti. Vsebina pogrebne dejavnosti tako na eni strani obsega zagotavljanje 24-urne
dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba ter na drugi strani prevoz, pripravo
in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, kar se izvaja kot tržna dejavnost.
Bistvene novosti novega predloga odloka:
Pogrebna dejavnost, ki se opravlja kot javna služba, je 24-urna dežurna 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. Javna služba se izvaja na celotnem območju občine.
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba oziroma naročniki storitev obdukcije ter plačniki
storitev odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku, kot jih določajo podzakonski predpisi.
V predlogu Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Semič je določeno, da je izvajalec obvezne gospodarske javne službe 24urne pogrebne dežurne službe v Občini Semič Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.. Izvajalec javne
služne je bil določen že v letu 2017 s sprejemom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Semič. Navedeni odlok v 2. členu določa, da Občina Semič
zagotavlja neposredno izvajanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe po
javnem podjetju Komunala Črnomelj d.o.o.. Navedeno javno podjetje si je v letu 2017 s strani MGRT
pridobilo dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Pogrebna dejavnost pa obsega tako 24-urno
dežurno službo kot tudi sama opravila v zvezi z pogrebom.
Sredstva za izvajanje javne službe so objekti, naprave in druga sredstva gospodarske infrastrukture, ki
so potrebni za izvajanje te službe. To so poslovni prostori izvajalca, hladilni prostor, vozilo ter druga

potrebna sredstva. Izvajalec ima ta sredstva zagotovljena.
Cilji in načela:
Ključni cilji ureditve 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič:
- slediti določbam novega zakona ZPPDej in izpolniti določbe, ki občinam v določenem roku nalagajo
ureditev stanja in sprejem novih predpisov;
- vzpostaviti »24. urno dežurno službo« kot občinsko obvezno gospodarsko javno službo;
- prepustiti druge pogrebne dejavnosti trgu in tako slediti določbam ZPPDej;
- skladno s predpisi zagotoviti enovito in celovito izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
- zagotavljanje pietete;
- varovanje zdravja ter upoštevanje zdravstvenih in sanitarno-higienskih predpisov;
Ocena finančnih in drugih posledic:
Javna služba 24-urne dežurne službe, ki se na novo uvaja s predlogom odloka, se v celoti financira iz
cene storitve te javne službe, ki jo plačajo uporabniki storitev. Cena bo enotna in oblikovana skladno z
določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18).
Predlog cene storitev javne službe bo izvajalec pripravil po veljavnosti Odloka o načinu opravljanja
obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič. Ceno
potrdi občinski svet.
Občina Semič je plačnik te storitve samo v primerih, ko je naročnik pogreba (torej ko za določenega
pokojnika ni drugega naročnika pogreba).
Drugih finančnih posledic ni pričakovati.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:
Potrdi se predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne
službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič v predlagani vsebini za drugo
obravnavo in se ga pošlje v objavo v Uradni list RS.
Pripravil:
Boštjan Ogulin

Predlagateljica:
Polona Kambič, županja

PREDLOG ODLOKA

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 –
ORZGJS40), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, 62/2016) in 14. člena
Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10, 27/16), je Občinski svet Občine Semič na ________.
seji dne _______ sprejel
ODLOK
o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne
službe v Občini Semič
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški
spol.
2. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Semič (v nadaljevanju: občina).
3. 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.
4. člen
(uporabniki)
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba.
5. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in
pokopališko dejavnosti in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
6. člen
(uporaba predpisov)
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.
2 ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen

(oblika zagotavljanja javne službe)
Občina zagotavlja opravljanje javne 24-urne dežurne pogrebne službe v Javnem podjetju Komunala
Črnomelj d.o.o..
8. člen
(območje zagotavljanja javne službe)
Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne občine.
3 VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
9. 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.
4 POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
10. člen
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan:
- zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe,
- upoštevati normative in standarde predpisane za izvajanje javne službe,
- omogočiti nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
- pripravljati predloge cen storitev javne službe.
(2) 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, podzakonskimi predpisi, tem odlokom
in odlokom, s katerim se ureja pokopališki red v občini.
5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
11. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe,
ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
12. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne službe poravnati opravljeno storitev iz 9. člena
tega odloka v skladu s ceno storitve javne službe, ki jo na predlog izvajalca javne službe potrdi občinski
svet.
6 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
13. 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 VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

14. člen
(sredstva za izvajanje javne službe)
Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske infrastrukture potrebni za izvajanje javne službe so
poslovni prostori izvajalca, hladilni prostor, vozilo in druga potrebna sredstva in jih mora zagotoviti
izvajalec javne službe.
8 CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
15. člen
(oblikovanje cen)
Cene storitev javne službe se določijo z aktom občinskega sveta na podlagi metodologije za oblikovanje
cen 24-urne dežurne službe, ki jo s svojim aktom določi vlada.
9 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
16. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata medobčinski inšpektorat in redarstvo ter občinska
uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko medobčinski inšpektorat in redarstvo izdaja odločbe ter odreja druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Občinska uprava občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec
javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
10 KAZENSKE DOLOČBE

15. člen
(prekrški)

(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če na območju Občine Semič opravlja
dejavnost 24-urne dežurne pogrebne službe in ni izvajalec javne službe, določen z 7. členom tega
odloka.
(2) Z globo 1000 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 posameznika.
11 KONČNA DOLOČBA
18. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. ______________
Datum: _____________
Županja
Občine Semič
Polona Kambič

