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Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti
/ZPPDej/

1.1

Pravna podlaga

tč.

predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

1

Ustava Republike Slovenije
Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50,
68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in
75/16 – UZ70a

tč.

predpis

1.1

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/
Uradni list RS, št. 62/16

Marec 2018

določba

pojasnilo

določba

pojasnilo
1

1

IX/5/4/1
tč.

podzakonski predpis

1.1.1

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne
službe
Uradni list RS, št. 5/18
Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za
izvajanje pogrebne dejavnosti
Uradni list RS, št. 42/17

1.1.2

določba

pojasnilo
6

1.2

Pristojnosti in naloge občinskega sveta po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti
/ZPPDej/

tč.

pristojnosti in naloge občinskega sveta

1
2

Z odlokom predpiše pokopališki red.
Z odlokom predpiše način opravljanja 24-urne dežurne službe, ki
je obvezna občinska gospodarska javna služba.
Na predlog upravljavca pokopališča s sklepom določi višino
grobnine.
V prostorskih aktih določi zadostne površine za pokopavanje
umrlih za najmanj 30 let.
V proračunu zagotovi sredstva za zgraditev ali razrešitev
pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge
pokopališke infrastrukture na območju, ki je določeno z
občinskim prostorskim aktom.
Z odlokom določi kraje, kjer je na pokopališču predpisana
uporaba mrliške vežice.
Z odlokom o pokopališkem redu ali prostorskim aktom, ki ureja
pokopališče lahko določi, da je dovoljeno graditi nove grobnice.
Sprejme odločitev o opustitvi pokopališča.
Na predlog pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine
določi kraj, kamor se prenesejo posamezna nagrobna obeležja
pred opustitvijo pokopališča, njihovega skrbnika ali način
ohranjanja in situ ter uvrstitev grobov pomembnih osebnosti med
skupne pokopališke objekte.

3
4
5

6
7
8
9

določba

pojasnilo

4. člen
5. člen

3
3

34. člen

16

37. člen

19

37. člen

19

39. člen

20

47. člen

21

52. člen
52. člen

22
22

1.3

Pristojnosti in naloge župana po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/

tč.

pristojnosti in naloge župana

določba

pojasnilo

1

Določi pravno osebo javnega prava za upravljavca pokopališča.

27. člen

12

1.4

Pristojnosti in naloge občinske uprave po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti
/ZPPDej/

tč.

pristojnosti in naloge občinske uprave
1
2

3
4
5
6
7
8
2

Izda odločbo (soglasje) izvajalcu pogrebne dejavnosti za
opravljanje postopkov upepelitve.
Določi izvajalca pogrebne dejavnosti, ki mu izvajalec upepelitve
izroči žaro z upepeljenimi ostanki pokojnika, če ni naročnika
upepelitve.
Prijavi pokop upravljavcu pokopališča.
Izda odločbo (soglasje) za raztros pepela iz žare na določenem
prostoru zunaj pokopališča ali na morju.
Izda odločbo (soglasje) k pokopu stanovskih predstavnikov v
grobnice verskih skupnosti.
Izda odločbo (dovoljenje) za prekop posmrtnih ostankov
pokojnika oz. žare.
Upravlja s pokopališčem.
Kot upravljavec pokopališča zaračuna izvajalcem pogrebnih

določba

pojasnilo

7. člen

5

11. člen

7

13 člen
18. člen

8
9

18. člen

9

21. člen

10

27. člen
28. člen

12
13

storitev storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter
storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva v
skladu s cenikom, kot ga določa pogrebni red.
9 Odda v najem grob.
10 V primerih določenih z ZPPDej prekine najemno razmerje z
najemnikom groba.
11 Kot upravljavec pokopališča vodi trajno evidenco o pokojnikih, ki
so ali so bili pokopani na pokopališču, trajno evidenco grobov –
kataster in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset
let.
Kot upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev,
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
na območju pokopališča v skladu z ZPPDej in odlokom občine.
12 Odloči o zavrnitvi soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev
spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča
v skladu s tem zakonom in odlokom občine.

29. člen
32. člen

14
15

35. člen

17

36. člen

18

36. člen

18

ZPPDej
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1.4

Pristojnosti in naloge občinske inšpekcije po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti
/ZPPDej/

tč.

pristojnosti in naloge občinske inšpekcije

določba

pojasnilo

1

Izvaja nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti
na območju občine ter nadzor nad izvajanjem občinskih
predpisov, sprejetih na podlagi ZPPDej.

55. člen

23

2

Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine s komentarjem

1

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ ureja pogrebno in pokopališko dejavnost
(1. člen ZPPDej).

2

Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska
gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo
pogreba. Pokopališka dejavnost pa obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina
(3. člen ZPPDej).

3

ZPPDej določa, da občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem podrobneje določi
izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. S pokopališkim redom se določijo: • način
zagotavljanja 24-urne dežurne službe; • način izvajanja pogrebne slovesnosti; • storitve pokopališko
pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču; • osnovni obseg pogreba;
• način in čas pokopa; • način pokopa, če je plačnik občina; • možnosti pokopa zunaj pokopališča, z
določitvijo prostora; • ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške
vežice; • pokopališča, ki morajo imeti mrliško vežico; • obratovanje mrliških vežic; • obseg prve
ureditve groba; • vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču; • način oddaje grobov v najem; •
postavljanje, spreminjanje ali odstranjevanje spomenikov, obnova spomenikov, grobnic ter vsak
drug poseg v prostor na pokopališču; • zvrsti grobov; okvirni tehnični normativi za grobove; •
mirovalna doba za grobove; • enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter
druge pokopališke infrastrukture; • pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo
pogreba na posameznem pokopališču, in jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba; •
razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob in • druga vprašanja pogrebne in
pokopališke dejavnosti ter uporabnikov (4. člen ZPPDej).

2.1
4

2.1.1
5

Pogrebna dejavnost
V skladu z ZPPDej je 24-urna dežurna služba obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se
izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na
trgu, obsega naslednje storitve: • prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba; •
pripravo pokojnika; • upepelitev pokojnika; • pripravo in izvedbo pogreba (5. člen ZPPDej).
Izvajalec pogrebne dejavnosti in pogoji za opravljanje pogrebne dejavnosti
Izvajalec ali izvajalka pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje,
določene z ZPPDej in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Ob navedenem
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moramo opomniti, da navedeno dovoljenje ni potrebno za izvajanje 24-urne dežurne službe (6. člen
ZPPDej). V skladu z 7. členom ZPPDej mora izvajalec pogrebne dejavnosti izpolnjevati naslednje
minimalne pogoje: • da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba,
dejavnost vpisano v ustanovitveni akt; • da ima zaposleni najmanj dve osebi; • da ima najmanj eno
posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene; • da ima primerne
prostore za poslovanje s strankami; • da zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov; • da ima
najmanj en hladilni prostor za pokojnika; • da ima najmanj eno transportno krsto; • da zagotovi
ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki; •
da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba (v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZPPDej).
Navedene pogoje mora izvajalec pogrebne dejavnosti izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti.
Navedne pogoje; • da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja
izključno v te namene in • da ima najmanj eno transportno krsto za pokojnika; mora izvajalec
pogrebne dejavnosti izpolnjevati le pri opravljanju storitev prevoza pokojnikov. Ne glede na
navedeno pa mora izvajalec, ki opravlja postopke upepelitve, izpolnjevati še naslednje pogoje: • da
ima skupaj zaposlene najmanj štiri osebe; • da ima hladilne prostore za najmanj deset pokojnikov in
• da ima soglasje pristojne občine (7. člen ZPPDej). Na tem mestu moramo opomniti, da sta
pristojna minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministrica za zdravje s Pravilnikom o
minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti določila minimalne
standarde in normative za pogrebno vozilo za prevoz pokojnikov, primerne prostore za poslovanje s
strankami, ustrezen prostor za urejanje pokojnikov, hladilni prostor, transportno krsto ter za ustrezno
zaščito delavcev v zvezi s higienskimi in zaščitnimi prostori pri ravnanju s trupli (1. člen
Pravilnika).
2.1.2
6

2.1.3
7

2.1.4
8

2.1.5
9
4

24-urna dežurna služba
24-urna dežurna 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 leteh, če ZPPDej ne določa drugače. V skladu z določilom drugega odstavka 8. člena ZPPDej mora
izvajalec 24-urne dežurne službe izpolnjevati naslednje pogoje: • da je registriran za opravljanje
pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt; • da ima
zaposleni najmanj dve osebi; • da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se
uporablja izključno v te namene; • da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika; • da ima najmanj
eno transportno krsto; • da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi
postopki pri ravnanju s pokojniki; in ravnati v skladu s pokopališkim redom in drugimi predpisi
občine. V skladu z navedenim moramo še opomniti, da Vlada RS je z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje cen 24-urne dežurne službe določila metodologijo za oblikovanje cen 24-urne
dežurne službe. Stroški 24-urne dežurne službe pa vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov
in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
Upepelitev
Upepelitev pokojnika se opravi v upepeljevalnici, ki izpolnjuje okoljske standarde za upepelitev
pokojnika. Na tem mestu moramo opomniti, da sme izvajalec upepelitve žaro z upepeljenimi ostanki
upepelitve izročiti le izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki ga je izbrala oseba, ki je po zakonu, ki ureja
dedovanje, pokojnikov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, ali oseba, ki je s pokojnikom
stalno živela oziroma ga je morala po predpisih vzdrževati in zanj skrbeti, ali njegov pooblaščenec,
ali občina, če naročnika ni (11. člen ZPPDej).
Prijava pokopa
Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki
ga je izbral naročnik pogreba ali občina. Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik
zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop
prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti
zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila
najdena. K prijavi pokopa je treba priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zadravnik oz. zdravstvena
organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena (13. člen ZPPDej).
Pokopi zunaj pokopališča
Če to omogoča pokopališki red, se lahko na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega
organa pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju. Zunaj

pokopališča se lahko s soglasjem občinskega organa opravi tudi pokop stanovskih predstavnikov v
grobnice verskih skupnosti. Občinski organ o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča
odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor (18. člen
ZPPDej).
2.1.6
10

2.2
11

2.2.1
12

Prekop
Na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo upravičen interes, je lahko pokojnik
izkopan in prenesen na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, in sicer po
predhodnem mnenju najemnika groba. Izkopani posmrtni ostanki pokojnika se pred ponovnim
pokopom lahko upepelijo. Za prekop pokojnika je treba dobiti dovoljenje pristojnega občinskega
organa (21. člen ZPPDej).
Pokopališka dejavnost
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina (3. člen
ZPPDej). Upravljanje pokopališča obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij
in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v
zvezi s posegi na območju pokopališča (26. člen ZPPDej).
Upravljanje pokopališč
Upravljanje pokopališča obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in
investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s
posegi na območju pokopališča (26. člen ZPPDej). Upravljavec pokopališča je občina ali oseba
javnega prava, ki jo za upravljavca določi organ, pristojen za izvrševane proračuna občine, s svojim
aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti.
Ne glede na navedeno pa 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 (27. člen ZPPDej).

2.2.1.1 Zagotavljanje urejenosti pokopališča
13

Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve: • vzdrževanje pokopališč ter
pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture; • storitve najema pokopaliških
objektov in naprav; • storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva. Za navedene
storitve iz navedene druge in tretje alineje upravljavec pokopališča zaračuna izvajalcem pogrebnih
storitev v skladu s cenikom, kot ga določa pokopališki red (28. člen ZPPDej).

2.2.1.2 Oddaja groba v najem
14

Grob odda v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s predpisi občine
in pokopališkim redom (29. člen ZPPDej). Najemnik ali najemnica groba je lahko samo ena pravna
ali fizična oseba. Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli
upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno
pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča. Ob pisnem soglasju naročnika
pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga fizična ali
pravna oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju naročnika z upravljavcem pokopališča ne
sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba. Najemno razmerje je mogoče prenesti
na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos
najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji pa ne smejo ovirati prenosa (30. člen ZPPDej).

15

Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas. Izjema je vrstni grob, ki se odda v najem za
določen čas, po preteku dobe pa najema ni mogoče obnoviti ali podaljšati. Najem se lahko prekine v
primerih; • če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu; • če
najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe; • ob
opustitivi pokopališča; • kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča. Po prekinitvi najema se
šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda
drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vse
nagrobno obeležje, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča.
Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo
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odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne
dediščine, in se oddajo v najem skupaj z grobom (32. člen ZPPDej).
16

Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino, ki je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja
pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in
njihovih razmerij do enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča,
oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc. Višino grobnine na predlog upravljavca
pokopališča, s sklepom določi občina, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno pristojbino ter
druga sredstva, namenjena upravljanju tega pokopališča. Kot je določeno z ZPPdej se lahko
grobnina plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let. Ob prvem najemu groba se
grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja. Če pa želi najemnik groba odstopiti
od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka
mirovalne dobe (34. člen ZPPDej).

2.2.1.3 Evidence upravljavca
17

Upravljavec pokopališča mora voditi trajno evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na
pokopališču, trajno evidenco grobov – kataster in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih
deset let (35. člen ZPPDej).

2.2.1.4 Izdaja soglasij
18

2.2.2
19

Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih
nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z ZPPDej in odlokom občine. Objekti, ki so
kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine. Upravljavec pokopališča mora izdati soglasje v treh dneh od prejema popone vloge, razen
v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči
občinski organ v 15 dneh. Odločitev pristojnega občinskega organa je dokončna, zoper njo pa je
mogoč upravni spor (36. člen ZPPDej).
Urejanje pokopališč
Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških
objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, razdelitev pokopališča na
posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopališča. Občina mora v svojih prostorskih aktih določiti
zadostne površine za pokopavanje umrlih za najmanj 30 let. Pri tem mora upoštevati potrebe po
večjem številu pokopov ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah. Ob
navedenem mora občina zagotoviti sredstva za zgraditev ali razširitev pokopališča, pokopaliških
objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na območju, ki je določeno z občinskim
prostorskim aktom (37. člen ZPPDej).

2.2.2.1 Mrliške vežice
20

V skladu z ZPPDej morajo imeti pokopališča, ki so v mestu, mrliške vežice. Občina mora s svojim
aktom določiti kraje, kjer je na pokopališčih predpisana uporaba mrliške vežice (39. člen ZPPDej).

2.2.2.2 Grobnice
21

V skladu z določili ZPPDej je nove grobnice dovoljeno graditi le, če lokalna skupnost tako določi z
odlokom o pokopališkem redu ali prostorskim aktom, ki ureja pokopališče (47. člen ZPPDej).

2.2.2.3 Opustitev pokopališča
22

6

V skladu z ZPPDej lahko občina sprejme odločitev o opustitvi pokopališča. Če je pokopališče ali
njegov del kulturna dediščina ali kulturni spomenik, je pred sprejetjem odločitve o opustitvi
pokopališča treba pridobiti soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. V navedeni
odločitvi morajo biti določeni: • upravljavec opuščenega pokopališča; • pogoji in roki za prenos
posmrtnih ostankov pokojnikov in nagrobnih spomenikov ali za ohranjanje in situ; • pogoji in roki
za odstranitev pokopaliških objektov; • plačnik in način plačila stroškov preureditve pokopališča ter
prenosa posmrtnih ostankov pokojnikov in spomenikov. Na predlog pristojnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine občina določi kraj, kamor se prenesejo posamezna nagrobna obeležja pred
opustitvijo pokopališča, njihovega skrbnika ali način ohranjanja in situ ter uvrstitev grobov
pomembnih osebnosti med skupne pokopališke objekte (52. člen ZPPDej).

Nadzor da izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti

2.2.3
23

Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občine ter nadzor nad
izvajanjem občinskih predpisov, sprejetih na podlagi ZPPDej, izvaja občinska inšpekcija (55. člen
ZPPDej).

Ključne besede
Lokalna samouprava, občina, občinski svet, župan, občinska uprava, pristojnosti, pokopališka dejavnost,
pogrebna dejavnost.

Uporabljene kratice
ZPPDej

-

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

Viri
Ustava in zakoni
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80,
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16).
Podzakonski akti
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18).
Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, št.
42/17).
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