
 

 
  

 

 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

Maribor, 16. marec 2017 

 

Vabilo na posvet 

Izvajanje novega zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti 

19. aprila 2017 v Avstrija Trend Hotelu, dvorana HORUS, Dunajska 154 v Ljubljani 

 

Spoštovane, spoštovani, 

Državni zbor je 20.9.2016 po zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju sprejel Zakon o 

pogrebni in pokopališki dejavnosti. Državni svet je 7.12.2016 na terenski seji na Polzeli 

sprejel odločitev o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti zakona o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti. Po mnenju predstavnikov lokalnih skupnosti v Državnem svetu in lokalnih 

skupnosti, združenih tako v Skupnosti občin Slovenije kot Združenju mestnih občin 

Slovenije, zakon posega v ustavne pravice lokalnih skupnosti in javni interes v delu, kjer 

pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost. V neskladju z ustavo je drugi odstavek 

5. člena, četrti odstavek 62. člena, prvi stavek prvega odstavka 63. člena in drugi odstavek 63. 

člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Obenem je Ustavnemu sodišču 

Republike Slovenije bila podana zahteva za začasno zadržanje njihovega izvajanja in 

prednostno obravnavo zahteve. 

Ne glede na postopke v teku na Ustavnem sodišču, Zakon o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti velja in odločitve Ustavnega sodišča ni mogoče v naprej predvideti, zato vas SOS, 

ZOS, ZMOS, Računsko sodišče RS in Pravna fakulteta Maribor vabimo, da se z veljavnim 

zakonom podrobneje seznanite na posvetu, ki bo: 

19. aprila 2017 v Avstrija Trend Hotelu, dvorana HORUS, Dunajska 154 v Ljubljani 

Vsi udeleženci bodo kot gradivo na posvetu prejeli knjigo z naslovom: Zakon o pogrebni in 

pokopališki dejavnosti z uvodnimi pojasnili. 

Prijavite se s prijavnico na tej povezavi. 

Vljudno vabljeni! 

https://skupnostobcin.si/dogodek/izvajanje-novega-zakona-o-pogrebni-in-pokopaliski-dejavnosti/
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Predvideni program: 

 

10.00 - 10.30  Zagotavljanje izvajanja in nadzora nad 

pokopališko in pogrebno dejavnostjo ter 

urejanjem pokopališč - predstavitev revizijskega 

poročila 

Tomaž Vesel, Računsko 

sodišče 

10.30 - 11.00  Novosti novega Zakona o pogrebni in 

pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ 

as. mag. Dušan 

Pšeničnik, Pravna 

fakulteta Maribor 

11.00 - 11.30  Pogrebni red in izvajanje pogrebne in pokopališke 

dejavnosti 

prof. dr. Boštjan 

Brezovnik, Pravna 

fakulteta Maribor 

11.30 – 12.00 ODMOR, OSVEŽITEV, MREŽENJE 

 

12.00 - 12.30  Koncesionirana 24-urna dežurna pogrebna služba prof. dr. Gorazd Trpin, 

Pravna fakulteta 

Ljubljana 

12.30 - 13.00  Ocena finančnih posledic podelitve koncesije za 

izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe 

prof. dr. Žan Jan 

Oplotnik in doc. dr 

Franjo Mlinarič, 

Ekonomsko-poslovna 

fakulteta Maribor 

 

 


