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ZADEVA: 
 

Predlog letnega programa izvajanja občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v letu 2022 in devetmesečno 
poročilo  za leto 2021  
 

PRAVNA PODLAGA:  Odlok o pokopališkem redu (Uradni list RS št. 
24/19, 82/20, 70/21) 
 
 

NAMEN:  Obravnava programa za leto 2022 in 
devetmesečnega poročila  za leto 2021  
  

OCENA STANJA: Program dela  za leto 2022 in devetmesečno 
poročilo za leto 2021 
 
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Program dela  za leto 2022 na podlagi 
devetmesečnega poročila 
 
 

NAČELA IN CILJI:  Program dela  za leto 2022 in devetmesečno 
poročilo za leto 2021 
 
 

FINANČNE POSLEDICE: Finančnih posledic ni 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec 
Janko Kos 
 
 

POROČEVALEC: Gradivo bo na seji obrazložil vodja urada za 
gospodarske javne službe Aleksander Žolnir 
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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ŽALEC 
 
 
 
ZADEVA: Predlog letnega programa izvajanja občinske gospodarske javne službe 24-urne 

dežurne pogrebne službe v letu 2022 in devetmesečno poročilo  za leto 2021  

 
                 
V prilogi vam skladno z določili 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta Občine 
Žalec (Uradni list RS, št. 92/13) posredujemo Predlog letnega programa izvajanja občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v letu 2022 in devetmesečno 
poročilo  za leto 2021  za obravnavo na seji občinskega sveta. 
 
Gradivo bo na seji občinskega sveta obrazložil Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske 
javne službe. 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi predlog letnega programa izvajanja občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v letu 2022 in devetmesečno 
poročilo  za leto 2021. 
 

 
 
 
 
 
  



Obrazložitev: 
 
V skladu z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Žalec, Uradni list RS, št. 24/2019, 82/20, 
70/21) je izvajalec občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe 
dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa za prihodnje leto in ga skupaj z 
devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju občinske gospodarske javne službe 
najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program 
sprejme Občinski svet Občine Žalec. 
 
Izvajalec je pripravil program dela in poročilo za devetmesečno obdobje leta 2021. V poročilu 
med drugim navaja, da je občina Žalec opustila nadzor nad izvajanjem Odloka in hkrati ni 
zagotavljala pravic in obveznosti, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe. To ne drži, saj so po 
večkratnih vljudnostnih in  dobronamernih opozorilih o kršenju izvajanja 24-urne dežurne 
službe sledile večkratne prijave inšpekcijskim službam.  
 
Prijava kršitev je bila podana tudi na Tržni inšpektorat RS, ki je z dopisom 7.5.2020 obvestil, 
da za zadevo ni pristojen, zato je Občina Žalec  18.5.2020 predala zadevo Medobčinskemu 
inšpektoratu in redarstvu Občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec. 22.6.2020 je  inšpektorat  po 
elektronski pošti  obvestil, da je bila izvedena preveritev stanja in ugotovljene nepravilnosti pri 
izvajanju 24 urne dežurne službe pri dveh zavezancih, in sicer tudi pri koncesionarju. Za oba 
primera so bili predpisani ukrepi za odpravo nepravilnosti.  
 
Kršitve naj bi se  pričele ponovno pojavljati v letu 2021, zato smo 26.11.2021 o tem obvestili 
Medobčinski inšpektorat in 1.12.2021 prejeli nejasen odgovor glede uvedbe inšpekcijskega 
postopka, zato smo zahtevo o uvedbi postopka ponovno poslali 6.12.2021. Izvajalca smo 
pozvali, da domnevne  kršitve redno in sproti prijavlja Medobčinskemu inšpektoratu v Celju. 
 
Ob  pričetku koncesije za izvajanje 24-urne dežurne službe sta bili  obveščeni obe pogrebni 
službi, ki opravljata dejavnost na območju občine Žalec, Zdravstveni dom Žalec in posebej še 
zdravniki, ki opravljajo storitev mrliško pogrebne službe, dom za ostarele Grmovje in prek 
javnih medijev vsi občani občine Žalec.  
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