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Vabilo na posvet 

Izvajanje pokopališ ke dejavnošti in  
24-urne dez urne šluz be 

 

ki bo v četrtek 15. marca 2018 med 10.00 do 14.00 uro v Velenju 

 v veliki sejni dvorani MO Velenje, Titov trg 1  

 

Spoštovane, spoštovani, 

 

Vljudno vas vabimo na posvet, kjer bodo predavatelji udeleženkam in udeležencem 

predstavili vse potrebne postopke za ureditev opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti 

v občini. 

Predavatelji 
prof. dr. Boštjan Brezovnik, Pravna fakulteta Maribor 

doc. dr. Franjo Mlinarič, Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor 

Milan Železnik, Evropski pravni center 

 

Predviden program 
10.00 Izvajanje pokopališke dejavnosti (prof. dr. Boštjan Brezovnik, doc. dr. Franjo 

Mlinarič) 

• pokopališki red v občini; 

• oblikovanja cen grobnin v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ s primerom; 

• ureditev razmerij z lastniki pokopališč v skladu z določili Stvarnopravnega zakonika 

/SPZ/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

/ZSPDSLS/; 

• ureditev razmerij z upravljavci pokopališč v občini v skladu z določili Zakona o 

pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o stvarnem premoženju države 

in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/. 

11.30  Odmor 

12.00 Izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (prof. dr. Boštjan Brezovnik, 

doc. dr. Franjo Mlinarič, Milan Železnik): 
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• način opravljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v skladu z določili Zakona o 

pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o gospodarskih javnih službah 

/ZGJS/; 

• oblikovanje cen 24-urne dežurne pogrebne službe v skladu z določili Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe s primerom; 

• ureditev razmerij v zvezi z opravljanjem 24-urne dežurne službe v skladu z določili 

Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o gospodarskih 

javnih službah /ZGJS/;  

• izvedba postopka podelitve koncesije za opravljanje 24-urne dežurne službe v skladu 

z določili  Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ in Zakona o javno-zasebnem 

partnerstvu /ZJZP/. 

13.30 Razprava, odgovori na vprašanja (vprašanja, ki bodo oddana v prijavnici, bodo 

obravnavana prioritetno) 

 

Posvet bo trajal predvidoma do 14.00 ure. 

Prijavite se s prijavnico na spletni strani SOS, s klikom na to povezavo. 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Sekretariat SOS 

mailto:info@skupnostobcin.si

