
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Odklonilno ločeno mnenje sodnice Modrijanove, 
ki se mu pridružuje sodnik Testen 

 
Glasovala sem proti drugi točki izreka odločbe, s katero je Ustavno sodišče v drugem 
odstavku 47. člena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost razveljavilo 
besedilo "in ga dajejo v promet osebe, ki opravljajo pogrebne storitve." Mnenja sem, da je 
Ustavno sodišče s tako odločitvijo neposredno poseglo v vsebino določbe 14. točke 25. 
člena Zakona o davku na dodano vrednost, za katero je pobudo za začetek postopka za 
oceno njene ustavnosti zavrnilo (prva točka izreka). Soglašam z ugotovitvijo večine sodnikov 
v 5. točki odločbe, da izpodbijana zakonska določba ni v neskladju s tretjim odstavkom 74. 
člena Ustave, ne strinjam pa se z razlago te izpodbijane zakonske določbe, ki sledi navedeni 
ugotovitvi. Večinska odločba namreč navaja, da iz zakonske določbe ne izhaja, da bi bila 
obdavčitev z nižjo stopnjo odvisna od subjekta, ki daje blago v promet, tako da bi bilo 
pogrebno cvetje, ki ga je naročnik pogrebne storitve pri pogrebnem zavodu naročil kot del 
pogrebnega obreda, obdavčeno z nižjo stopnjo, kot pa pogrebno cvetje, naročeno za isti 
pogrebni obred v cvetličarni. 
 
Izpodbijana 14. točka 25. člena ZDDV določa, da se po stopnji 8% obračunava in plačuje 
DDV od pogrebnih storitev ter blaga, povezanega s temi storitvami. Zakonodajalec, ki je 
predpisal znižano stopnjo obdavčitve pogrebnih storitev, kot odraz socialne narave teh 
storitev, je predpisal enako stopnjo obdavčitve tudi za blago, ki je neposredno povezano s 
temi storitvami. V odločbi (5. točka) je navedeno, kaj spada med pogrebne storitve. Iz 
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 
26/90) izhaja, da se pokopališka in pogrebna dejavnost lahko opravlja in pokopališča urejajo 
kot komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena (2. člen) oziroma glede na 68. 
člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93; v nadaljevanju ZGJS) 
kot gospodarska javna služba. To pomeni, da pogrebno dejavnost lahko opravljajo le tiste 
osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti. V spornem primeru to 
pomeni, da se od blaga - pogrebnega cvetja (vencev, cvetličnih aranžmajev), ki običajno 
spremlja krste in žare obračunava znižana stopnja davka le, če naročniki to blago naročijo 
skupaj s pogrebom pri osebi, ki opravlja pogrebne storitve. Za vse ostalo pogrebno cvetje, ki 
ni predmet naročila za pogreb, se obračunava običajni 19% DDV (pri vseh prodajalcih cvetja, 
tudi v cvetličarnah oseb, ki opravljajo pogrebne storitve). 
 
Položaj oseb, ki v skladu s predpisi opravljajo pogrebno dejavnost (gospodarsko javno 
službo), se razlikuje od položaja ostalih subjektov (cvetličarn), ki opravljajo cvetličarsko 
dejavnost. Za gospodarske javne službe je značilno, da z njimi država oziroma lokalna 
skupnost zagotavlja storitve in proizvode, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v javnem 
interesu, kadar in kolikor teh javnih potreb ni mogoče zagotavljati na trgu (1. člen ZGJS). Pri 
tem je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb (2. člen ZGJS). 
 
Znižanje davčne stopnje za pogrebne storitve, ki jih opravlja gospodarska javna služba in za 
blago, ki ga ta služba v zvezi s konkretno pogrebno storitvijo daje v promet, ne krši določbe 
tretjega odstavka 74. člena Ustave. Zato tudi določba drugega odstavka 47. člena Pravilnika 
ni v neskladju z očitanimi določbami Ustave. 
 
Odločitev Ustavnega sodišča v drugi točki izreka, s katero je razveljavilo besedilo 47. člena 
Pravilnika "in ga dajejo v promet osebe, ki opravljajo pogrebne storitve", je v neskladju s 14. 
točko 25. člena ZDDV in z določbo drugega odstavka 120. člena in tretjega odstavka 153. 
člena Ustave. Razveljavitev navedenega besedila Pravilnika pomeni tudi širitev kroga oseb, 
ki lahko obračunavajo in plačujejo nižjo stopnjo davka za pogrebno cvetje, kar pomeni, da je 
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Ustavno sodišče s tako odločitvijo poseglo v pristojnost zakonodajalca, istočasno pa otežilo 
kontrolo pri izvajanju zakonske in podzakonske določbe, ki se nanašata na znižano stopnjo 
davka za blago, ki je povezano s pogrebnimi storitvami. 
 
 
Milojka Modrijan 
 
Franc Testen 


