
OBRAZLOŽITEV  

 

I. UVOD 

1. Pravna podlaga 

Četrti odstavek 7. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 

št. 62/16). 

2. Rok za izdajo predpisa , ki ga določa zakon je 15. april 2017. 

3. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna 

Ker je izvajanje storitev pogrebne dejavnosti ob zagotavljanju pietete povezano z varovanjem 
zdravja in življenja, obstaja javni interes za določitev pogojev za opravljanje te dejavnosti. 

Pred začetkom izvajanja pogrebne dejavnosti morajo vsi izvajalci pogrebne dejavnosti 
izpolnjevati vse z zakonom določene pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ves čas opravljanja 
dejavnosti.  

 
V skladu z zakonom ministra, pristojna za gospodarstvo in zdravje, določita standarde in 

normative za naslednje pogoje in sicer za posebno vozilo za prevoz, primerne prostore za 

poslovanje s strankami, ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov, hladilni prostor, transportno 

krsto, ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s 

pokojniki.  

Za oblikovanje navedenih standardov in normativov se je oblikovala delovna skupina v katero 

so bili vključeni predstavniki Gospodarske in Obrtne zbornice Slovenije.  
 

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PRAVILNIKA 

Pravilnik določa minimalne standarde in normative za posebno vozilo za prevoz, primerne prostore za 

poslovanje s strankami, ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov, hladilni prostor, transportno krsto, in 

ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.  

Pri minimalnih standardih in normativi za posebno vozilo za prevoz pokojnikov smo upoštevali Zakon o 

motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15, 68//16), ki v 40. členu določa vozila za posebne 

vrste prevozov. Sprejet je tudi podzakonski akt,  Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS št 

44/13) kjer je v 40 členu določeno kakšne tehnične karakteristike mora vsebovati pogrebno vozilo. V 

pravilniku je določeno tudi, da se pogrebno vozilo uporablja izključno za prevoz pokojnikov.  

Za minimalne standarde in normative za prostore za poslovanje s strankami se smiselno uporabljajo 

določila podzakonskega akta, ki določa normative in minimalne tehnične pogoje za opravljanje 

trgovinske dejavnosti. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske 

dejavnosti(Uradni list RS, št. 37/09) je sprejet na osnovi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 

47/15). Pravilnik določa tudi, da mora biti na razpolago prostor za nemoteno načrtovanje pogreba v 

diskretni atmosferi, ki je opredeljena, če pri načrtovanju pogreba ni možen dostop oziroma motnja 

drugih strank. 

Prostor za oskrbo pokojnika mora biti ločen od prostora za sprejem strank ali bivalnega objekta in 

zavarovan tako, da v njega ne morejo vstopati nepooblaščene osebe in mora biti ustrezne velikosti, da 
je v njem dovolj prostora za odlaganje trupla, voziček, transportno krsto in dva urejevalca.  
 

V Pravilniku je navedeno kako mora biti prostor opremljen in da mora biti zagotovljena logistična 
povezava med prevoznim sredstvom, prostorom za oskrbo pokojnika in hladilnico. 
 



Pri minimalnih standardih in normativih za hladilni prostor so opredeljene osnovne karakteristike 

prostora. Prav tako so opredeljeni minimalni standardi in normativi za transportno krsto in določeno je, 

da mora imeti izvajalec pogrebne dejavnosti vsaj eno transportno krsto. 

V pravilniku je tudi določeno, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje pri delu vsem 

delavcem, ki ravnajo s pokojniki. Nuditi jim mora ustrezno zaščito, in sicer uporabo zaščitnih oblek ter 

drugih zaščitnih sredstev, kot so rokavice, zaščitne maske, zaščitna očala in podobno.  

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  


