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MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

METOD DRAGONJA, MINISTER 

gp.mgrt@gov.si; metod.dragonja@gov.si; 

 

Spoštovani gospod minister, 

Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in 

Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS, kot pomembni deležniki ostro nasprotujemo 

sprejetemu sklepu Vlade, sprejetem na redni seji 10.4.2014, da se v sklepu vlade št. 35400-

2/2014/8 z dne 27. 3. 2014 2. točka spremeni tako, da se glasi: »2. Novi zakon o pogrebni 

dejavnosti in upravljanju pokopališč se pripravi tako, da bo pokopališka dejavnost tudi v 

bodoče organizirana kot obvezna gospodarska javna služba, pogrebna dejavnost pa se bo 

izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost, ob upoštevanju določenih 

pogojev; le kolikor določenih delov pogrebne dejavnosti ne more ustrezno zagotavljati trg, se 

lahko v tem segmentu organizira kot obvezna gospodarska javna služba.« 

Stališča SOS, ZMOS, ZOS in GZS-ZKG ste v vednost prejeli prejšnji teden, ko smo apelirali 

na Vlado, naj spremeni, prekliče oz. drugače uredi sklep glede izhodišč za pripravo novega 

zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, sprejet na redni seji Vlade RS, 

27.3.2014 in sprejme rešitev, ki je bila dogovorjena na ravni ministrstev, vladnih služb, 

Gospodarske zbornice Slovenije in vseh treh združenj občin in sicer, da pogrebna in 

pokopališka dejavnost tudi v bodoče ostaneta obvezni lokalni gospodarski javni službi, v 

okviru katerih bi se zagotavljal osnovni standard storitve, pri pogrebni dejavnosti pa bi se 

dovolil dostop tudi tržni dejavnosti, ob upoštevanju določenih pogojev. 

Spoštovani gospod minister, pozivamo vas k nujnemu sestanku na to temo in k pojasnilom o 

upravičenosti do spreminjanja ureditve v zamišljeni smeri, kljub opozorilom in apelom, da 

gre za občinsko gospodarsko javno službo.  

S spoštovanjem! 

Predsednik SOS 

Anton Štihec, l.r. 

Predsednik ZMOS 

Boris Popovič, l.r. 

Predsednik ZOS 

Robert Smrdelj, l.r. 

Predsednik GZS-ZKG 

Janko Kramžar, l.r. 

 

V vednost: Predsednici Vlade RS, Alenki Bratušek, gp.kpv@gov.si;  
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