
 

 

 
 

 

Maribor, Koper, Ljubljana, 4. junij 2015 

 

OBČINAM ČLANICAM SOS, ZMOS IN ZOS 

Ter njihovim izvajalcem pogrebne in pokopališke dejavnosti 

 

VABILO NA PREDSTAVITEV in RAZPRAVO o 

OSNUTKU ZAKONA O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI 

17. junija 2015, ob 12.00 uri v sejni dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4 

 

Spoštovane, spoštovani, 

 

Vabimo vas na predstavitev in razpravo o osnutku Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 

upravljanju in urejanju pokopališč (ZPPDUUP-1), ki bo potekala v sredo, 17. 6. 2015, s pričetkom ob 

12.00 uri in predvidenim zaključkom ob 14.00 uri, v prostorih Državnega sveta Republike Slovenije.  

Dogodek organiziramo vse tri asociacije v sodelovanju z MGRT in Inštitutom za lokalno samoupravo 

z namenom seznanitve občin z novostmi, ki so predvidene v zakonskem besedilu, predstavitve stališč, 

ki so nas vodile pri usklajevanju priprave osnutka z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, ter uskladitvi še odprtih vprašanj, kot je npr. 8. člen, ki je v osnutku zapisan v 4 variantnih 

predlogih. 

 

Predviden program: 

- Predstavitev osnutka zakona – mag. Dušan Pšeničnik, generalni direktor Direktorata za notranji 

trg, MGRT 

- Predstavitev občinskih obveznosti, ki izhajajo iz osnutka zakona – dr. Boštjan Brezovnik, Inštitut 

za lokalno samoupravo 

- Moderirana razprava, moderator dr. Boštjan Brezovnik 

 

Razpravo bo ogrelo nekaj kratkih uvodnih predstavitev, ki jim bo sledila odprta razprava. 

Sodelovanje v razpravi bo možno po predhodni prijavi. Pred srečanjem organizatorji sprejemajo tudi 

dodatne teze za razpravo na naslov metka@skupnostobcin.si do vključno 15.6.2015. Vsak 

razpravljavec bo imel največ 5 min časa za javno predstavitev svojega razmišljanja. Razprava bo 

pogovorna, brez digitalne slikovne podporne tehnike, vodil jo bo moderator.  

 

Občine članice vabimo, da vabilo posredujejo tudi svojim izvajalcem pogrebne in pokopališke 

dejavnosti. Udeležba je brezplačna, prijave do 15.6.15 (s priloženo prijavnico) so obvezne. 

 

BODITE AKTIVNI PRI OBLIKOVANJU ZAKONSKE UREDITVE ZADEVE LOKALNEGA POMENA! 

 

Vljudno vabljeni! 

Sekretariat SOS, ZMOS in ZOS 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZPPDUUP_1_150526.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZPPDUUP_1_150526.pdf
mailto:metka@skupnostobcin.si

