
OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki 
telefon: 04/500-00-00, faks: 04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si 

 

1 

 

OBČINA ŽELEZNIKI 

Komisija za statut in pravna vprašanja 

 

Z A P I S N I K 

  

3. seje komisije za statut in pravna vprašanja, ki je potekala v ponedeljek, 21. 10. 2019, 

ob 19.30 uri, v sejni sobi na sedežu občine Železniki 

 

Prisotni: 

Predsednica komisije:  Julijana Prevc 

Člana komisije:    Tatjana Šuštar, Tomaž Demšar 

Direktorica občinske uprave: Jolanda Pintar 

Višja referentka za gospodarstvo: Valerija Štibelj 

 
Zapisnik je pisala Valerija Štibelj. 

 

Julijana Prevc je najprej pozdravila vse prisotne. 

 

6. sklep: 

Komisija za statut in pravna vprašanja je sprejela (za 3) naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje z dne 7. 2. 2019 

2. Obravnava predloga Sprememb Statuta Občine Železniki 

3. Obravnava predloga Odloka o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih 

javnih službah v občini Železniki  

 

K točki 1 

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje z dne 7. 2. 2019 

 

Komisija za statut in pravna vprašanja je sprejela (za 3) 7. sklep: 

Potrdi se zapisnik 2. seje z dne 7. 2. 2019. 

 

K točki 2 

Obravnava predloga Sprememb Statuta Občine Železniki 

 

Julijana Prevc je dejala, da je do sprememb statuta prišlo zaradi novega Zakona o 

pogrebni in pokopališki dejavnosti, nato pa je dala besedo Jolandi Pintar, ki je povedala: 

novi zakon je začel veljati 15. 10. 2016 in je določil enoletno prehodno obdobje (15. 10. 

2017); v tem času naj bi se občinski odloki uskladili z zakonom. 

Ko je notranja revizorka za leto 2018 pregledovala poslovanje občine (med drugim tudi 

pogrebno in pokopališko dejavnost), je dala priporočilo, kako naj zadeve uskladimo. 

Statut v 96. členu določa dejavnosti, ki se opravljajo kot obvezne lokalne gospodarske 

javne službe, kjer pa ni navedena 24-urna dežurna pogrebna služba, 97. člen pa določa 

izbirne lokalne gospodarske javne službe, med katerimi je tudi upravljanje s pokopališči, 

urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve. Zakon je pogrebne storitve 

razdelil na 24-urno dežurno pogrebno službo, ki mora biti obvezna in storitve, ki so 

prepuščene trgu. 

Zato se v statut kot obvezna lokalna gospodarska javna služba dodaja 24-urna dežurna 

pogrebna služba. 

Spremembam statuta sledi 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. 

Kljub temu, da je gradivo pripravljeno za prvo obravnavo na občinskem svetu, se 

komisija lahko odloči (glede na to, da gre za uskladitev z zakonom), da se spremembe 

statuta na podlagi 79. člena poslovnika občinskega sveta sprejmejo po skrajšanem 

postopku.  
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Člani komisije so se strinjali, da se spremembe statuta sprejmejo po skrajšanem 

postopku. 

 
Komisija je sprejela (za 3) 8. sklep (predlog sklepa občinskemu svetu): 

Občinski svet občine Železniki sprejme Spremembe Statuta občine Železniki, v 

predloženem besedilu.  

 

K točki 3 

Obravnava predloga Odloka o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih 

javnih službah v občini Železniki 

 

Julijana Prevc je dejala, da so člani komisije na seji prejeli popravljeno gradivo, nato pa 

dala besedo Jolandi Pintar, ki je povedala: 

v odlok se tako kot pri statutu dodaja »24-urna dežurna pogrebna služba«, črtajo pa se 

»pogrebne storitve«. 

Notranja revizorka je naknadno predlagala, da naj iz odloka črtamo 13. in 14. člen, ker 

sta prepisana iz Zakona o gospodarskih javnih službah, pa tudi določila, ki opredeljujejo 

obliko zagotavljanja lokalnih gospodarskih javnih služb (peti odstavek 10. in 11. člena ter 

drugi odstavek 12. člena), saj se to opredeli v odloku, ki ureja posamezno področje. 

 

Člani komisije so se strinjali, da se Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih 

javnih službah v občini Železniki sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Komisija je sprejela (za 3) 9. sklep (predlog sklepa občinskemu svetu): 

Občinski svet občine Železniki sprejme Odlok o spremembah odloka o lokalnih 

gospodarskih javnih službah v občini Železniki, v predloženem besedilu. 

 

Julijana Prevc se je vsem zahvalil za udeležbo in zaključila sejo ob 20.20 uri. 

 

 

Predsednica komisije za statut  

Zapisala:      in pravna vprašanja: 

Valerija Štibelj     Julijana Prevc, l.r. 

 
Št.: 012-18/2019-005 

 


