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Zadeva:           SPREMEMBE STATUTA OBČINE ŽELEZNIKI 

                               – predlog za obravnavo po skrajšanem postopku 

 

 

Pravna podlaga:  64. člen Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (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) 

 

Predlagatelj: mag. Anton Luznar, župan 

Pripravljavec:  Jolanda Pintar, dir.obč.uprave 

Poročevalec:  Julijana Prevc, predsednica Komisije za statut in pravna vprašanja 

 

Predlog sklepa: Občinski svet občine Železniki sprejme Spremembe Statuta 

občine Železniki, v predloženem besedilu. 
 

OBRAZLOŽITEV: 

 Ocena stanja: 

Občinski svet občine Železniki je leta 2015 sprejel Statut Občine Železniki (Ur.l. RS, št. 

88/15). 

Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino 

glasov vseh članov občinskega sveta. 

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.  

 

 
 Razlogi in cilji za sprejem: 

Država je s sprejemom novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej 

(Uradni list RS, št. 62/16) »prenovila« sistemsko ureditev pogrebne in pokopališke 

dejavnosti iz leta 1984 kot je bila urejena v Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti 

ter o urejanju pokopališč. Skladno z novo ureditvijo je namreč kot obvezna občinska 

gospodarska javna služba določena le 24- urna dežurna služba, medtem ko se ostale 

pogrebne dejavnosti prepuščajo trgu (prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna 

dežurna služba, priprava pokojnika, upepelitev pokojnika, priprava in izvedba pogreba). 

 

24-urna dežurna služba 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. Za izvajanje te storitve morajo uporabniki 

plačevati ceno, ki je pripravljena in predlagana s strani izvajalca 24- urne dežurne 

pogrebne službe v obliki elaborata ter potrjena s strani pristojnega organa občine 

(občinski svet).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


 2 

 

ZPPDej kot občinsko javno službo ureja tudi pokopališko dejavnost. V okviru tega mora 

občina določiti upravljavca pokopališč oziroma mora poskrbeti za upravljanje pokopališč 

ter vzpostaviti mehanizme za urejanje pokopališč na njenem območju.  

27. člen ZPPDej določa, da je upravljavec pokopališča občina ali oseba javnega prava, ki 

jo za upravljavca določi organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, s svojim aktom 

v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih 

skupnosti. 

 

Do sedaj je bila v statutu določena kot izbirna lokalna gospodarska javna služba 

»upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve«. 

Zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo je potrebno črtati »pogrebne storitve« in določiti 

kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo »24 – urno dežurno pogrebno službo«. 

Upravljanje pokopališč bo tako kot do sedaj preneseno v upravljanje krajevnih skupnosti, 

ki so pravne osebe, kar bo določeno z Odlokom o pokopališkem redu. 

Spremembam statuta sledi tudi sprememba Odloka o lokalnih gospodarskih javnih 

službah v občini Železniki, sprejem Odloka o pokopališkem redu in Koncesijskega akta za 

podelitev koncesije za opravljanje 24 – urne dežurne pogrebne službe, objava razpisa in 

izbira izvajalca, potrditev cene na seji občinskega sveta. 

Predlagan je sprejem Sprememb statuta po skrajšanem postopku (79. člen poslovnika 

občinskega sveta), ker gre za uskladitev z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti 

(uradni list RS, št. 62/16).  

 Sodelovanje z javnostjo: 

Predlog Sprememb Statuta občine Železniki je objavljen na spletni strani občine s 

pozivom za posredovanje mnenj in predlogov. Komisija za Statut in pravna vprašanja je 
predlog obravnavala na 3. seji dne 21.10.2019. 

 Finančne posledice:  

Finančnih posledic za občino ne bo, stroške plačajo uporabniki. 

 
 Besedilo členov:  v prilogi  

 

Na podlagi 64. 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, 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18) je občinski svet Občine Železniki na ..... redni seji dne 

.................. sprejel 

 

 

SPREMEMBE 

STATUTA OBČINE ŽELEZNIKI 

 

 

1. člen 

 

V Statutu Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) se v prvem odstavku 96. člena 

doda nova deveta alineja, ki se glasi: 

 

»- 24 - urna dežurna pogrebna služba«. 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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2. člen 

 

V prvi alineji prvega odstavka 97. člena statuta se črta: 

»in pogrebne storitve«. 

 

3. člen 

 

Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 

 

 

 

Št.:   9000- ................                                                 Župan občine Železniki: 

Železniki, dne  .....................                                        mag. Anton Luznar, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del iz statuta občine Železniki: 

 
96. člen  

(obvezne lokalne gospodarske javne službe)  
 

(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:  

– oskrba s pitno vodo,  

– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,  

– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,  

– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,  

– urejanje in čiščenje javnih površin,  

– vzdrževanje občinskih javnih cest,  

– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,  

– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 

– 24 – urna dežurna pogrebna služba.  

(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem 
odstavku, če tako določa zakon.  

 

97. člen  
(izbirne lokalne gospodarske javne službe)  

 
(1) Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:  

– upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,  

– oskrba s toplotno energijo,  

– vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene 
urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja.  

(2) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog 
iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij 
občine.  

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3478/statut-obcine-zelezniki/#96. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3478/statut-obcine-zelezniki/#(obvezne lokalne gospodarske javne službe)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3478/statut-obcine-zelezniki/#97. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3478/statut-obcine-zelezniki/#(izbirne lokalne gospodarske javne službe)

