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O b č i n s k i  s v e t  O b č i n e  S o d r a ž i c a  
 
 
Zadeva: Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne pogrebne službe v okviru pogrebne 

dejavnosti na območju Občine Sodražica 
 
 

Predlagatelj:   Blaž Milavec, župan  
 

Pripravila: Občinska uprava Občine Sodražica 
Komunala Ribnica d.o.o. 
 

  
Pravne 
podlage: 
 

- 4. in 10. člen Odloka o pokopališkem redu na območju Občine 
Sodražica(Uradni list, št. 163/2021) 

- 6. člen Statuta občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/2011), 
- Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni 

list RS, št. 5/18) in 
- 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 

št. 62/16). 
  
Finančne 
posledice: 

Predlagana cena ne vpliva na občinski proračun. Storitev 24-urne dežurne 
pogrebne službe se zaračunava naročniku pogreba.    

  
Besedilo 
členov: 

Priložena je metodologija za določitev cene 24-urne dežurne službe za območje 
Občine Sodražica. 

  
  

 
OBRAZLOŽITEV: 
 
V letu 2016 je pričel veljati novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list št. 
62/2016), ki razdeljuje pogrebno in pokopališko dejavnost v tri sklope:  

1. Pokopališko dejavnost, ki ureja upravljanje pokopališč in urejenost pokopališč, izvajanje 

investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter 

izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.  

2. Pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu in obsega prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 

24-urna dežurna pogrebna služba, pripravo pokojnika, upepelitev pokojnika ter pripravo 

in izvedbo pogreba.  
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3. 24-urno dežurno pogrebno službo, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki 

obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali 

zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne 

službe, vključno z uporabo teh.  

V Odloku o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica je Občina Sodražica za izvajalca 24 
urne službe določila Javno komunalno podjetje, Komunala Ribnica d.o.o. (1. odstavek 4. člena 
Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica) 
Cena 24 urne dežurne pogrebne  službe se določa v skladu z metodologijo za oblikovanje cen 24-
urne dežurne službe (Uradni list št. 5/2018). 
Vsebinsko 24-urna dežurna pogrebna 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 teh. Javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Sodražica. 
Zakon določa, da izvajalec javne službe predlaga ceno storitve javne službe na podlagi elaborata 
o oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe, ter ga predloži pristojnemu 
občinskemu organu v potrditev.  
Cena 24-urne dežurne pogrebne službe se tokrat določa prvič.  
 
Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 
 
Določitev 24-urne dežurne pogrebne službe je potrebna za izvajanje pogrebne dejavnosti na 
območju Občine Sodražica za leto 2022 v skladu z Odlokom o pokopališkem redu na območju 
Občine Sodražica.  
 
Predlagam, da po obravnavi Občinski svet sprejme naslednji  
 

SKLEP: 
 
Občinski svet občine Sodražica sprejme  Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne pogrebne 
službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Sodražica.  
 
 
                             Župan 
        Mag.   Blaž Milavec 
            
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

1. Sklep o določitvi cene storitev 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sodražica 
2. Elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebnik dejavnosti na 

območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok, 
3. Prikaz primerjave cene pogreba po občinah, 
4. Prikaz primerjave cene pogreba z novimi in starimi cenami. 


