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O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 

Laško – skrajšani postopek 
 
Gradivo pripravil:  
Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: 
Andrej Kaluža, vodja Oddelka za GJS, okolje in prostor 
 
Gradivo obravnaval:   
Odbor za gospodarski razvoj občine Laško dne 14. 3. 2018 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 19. 3. 2018 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
- 21. člen Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/2015) 
- Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 1/2018) 
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) (Uradni list RS, št. 62/2016) 
 
Predlog sklepa: 
 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah 

v Občini Laško po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah 

v Občini Laško v predloženem besedilu. 
 
Obrazložitev: 
 
Razlog za sprejem Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah je sprememba 
področnega zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. Nov Zakon o pogrebni in 
pokopališki  dejavnosti (ZPPDej) (Uradni list RS, št.62/2016) občinam v 4. in 63. členu nalaga 
obveznost sprejema pokopališkega reda, v katerem podrobneje določi izvajanje pogrebne in 
pokopališke dejavnosti. → Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Laško je Občinski svet 
Laško sprejel na 23. redni seji dne 20.12.2017 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/2018 
dne 5.1.2018. 
 
Novi zakon (ZPPDej) dejavnost deli na: 
- pogrebno dejavnost, ki obsega 24-urno dežurno službo, ki je obvezna občinska gospodarska 
javna služba ter ostale pogrebne storitve (prevoz, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, 
pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba), ki so tržna dejavnost 
- in pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in jo zagotavlja občina 
ali oseba javnega prava. 
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Na osnovi sprejetega Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Laško je potrebno 
dopolniti tudi Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/2008), 
kjer bo morala biti opredeljena 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti kot obvezna 
gospodarska javna služba. → Zato predlagamo, da se v 4. členu Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Laško doda alineja – 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti. 
 
 
Kaj obsega obvezna gospodarska javna služba 24-urne dežurne službe pogrebne dejavnosti: 
obsega vsak prevoz pokojnika (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). 

 
 
 
 
                                                                                                ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                                        Franc Zdolšek 
 
 
 
 
Priloga: 

- Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško 
  



P R E D L O G – skrajšani postopek 
 
Na podlagi 3. člena Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 1/2018), 
4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) ter 21. člena 
Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/2015) je Občinski svet Občine Laško na ….. 
redni seji z dne ………….. sprejel 
 
 
 

O D L O K 
 

o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško 
 
 
 
 
 
 
 

1. člen 
 

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/2008) se v prvem 
odstavku 4. člena pod točko "a) Obvezne lokalne gospodarske javne službe:" dopolni z novo osmo 
alinejo, ki glasi: 
 
"- 24 urna dežurna služba pogrebne dejavnosti" 
 
 

2. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
 
Številka: 007–0004/2008 
Laško, dne:   
 
 
 
 
 
 
 

Župan Občine Laško 
Franc Zdolšek 


