
SPREJEM NOVIH OBČINSKIH PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV 

 

 

Z uveljavitvijo novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (v nadaljevanju ZPPDej) 

– dne 15.10.2016, bodo prenehali veljati občinski prepisi o urejanju in vzdrževanju 

pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev, ki so bili izdani na podlagi Zakon o 

pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 

Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 34/84, SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 

10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93, 66/93, 66/2000 – odl. US, 61/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 

2/04).  

 

Občine so v skladu z ZPPDej dolžne sprejeti nove predpise (akte, ki urejajo občinske javne 

službe, in druge odloke) v roku enega leta od uveljavitve novega zakona. V prehodnem 

obdobju (od uveljavitve zakona do sprejema novih občinskih predpisov) pa se zaradi 

neprekinjenega izvajanja dejavnosti obstoječi občinski predpisi še uporabljajo.  

 

V roku enega leta bo potrebno uskladiti tudi koncesijske pogodbe za izvajanje pogrebne in 

pokopališke dejavnosti, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona, in sicer v okviru 

obstoječih ali novih koncesijskih pogodb.  

 

Prav tako je v prehodnih in končnih določbah ZPPDej določeno, da občina, ki ni lastnik 

pokopališča ali nima urejene razpolagalne pravice, za upravljanje pokopališča uporablja 

določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zagotovi izvajanje pokopališke 

dejavnosti v skladu s 27. členom1 zakona najpozneje v desetih letih od uveljavitve tega 

zakona. 

 

Ob tem pa pojasnjujemo, da mora država v skladu 62. členom ZPPDej v 6 mesecih od 

uveljavitve zakona izdati uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 24-urne dežurne 

službe in določiti standarde in normative za posebna vozila za prevoz pokojnikov, 

minimalne tehnične pogoje prostorov in ustrezno zaščito zaposlenih pri ravnanju s 

pokojniki. V skladu z navedenim predlagamo, da občine z namenom usklajenosti 

                                                           
1 27. člen (upravljavec pokopališča) 

(1) Upravljavec pokopališča je občina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi organ, pristojen za 
izvrševanje proračuna občine, s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem 
države in lokalnih skupnosti. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina pooblasti koncesionarja za izvajanje naslednjih nalog: 

– zagotavljanje urejenosti pokopališča; 

– izvajanje investicijskega vzdrževanja; 

– izvajanje investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov; 

– oddajo grobov v najem; 

– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč. 



predpisov pričnete s postopki priprave svojih predpisov šele s sprejemom podzakonskih 

in drugih predpisov na ravni države. Skupnost občin Slovenije vas bo sproti obveščala o 

fazah postopkov priprave teh predpisov.  

 

 

 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) 
Uradni list RS, št. 62/2016  

z dne 30. 9. 2016;  
UVELJAVITEV: 15.10.2016 

NOVI OBČINSKI PREDPISI: 
sprejem novih občinskih 

predpisov 
zagotovitev izvajanja 24-urne 
dežurne službe in pokopališke 

dejavnosti 
ROK: 12 mesecev 

KONCESIJSKE 
POGODBE 
uskladitev  

ROK:12 mesecev 
LASTNIŠTVO POKOPALIŠČ IN 
RAZPOLAGALNA PRAVICA: 

v primeru neobstoja teh pravic, 
se uporablja zakon o GJS 

ROK: 10 let 
(za uskladitev izvajanja 

pokopališke dejavnosti v skladu s 
27. čl. ZPPDej 

DRŽAVA 
sprejem podzakonskih in 

drugih predpisov  
ROK: 6 mesecev 


