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1. Pridružujem se ločenemu mnenju sodnika Miroslava Mozetiča in le še dodajam stališča, ki 

so bila izražena v razpravi pred odločitvijo in ki se mi zdijo tehtna za nadaljnjo ustavnosodno 

presojo razmerja med državo (lokalno skupnostjo) in verskimi skupnostmi. 

 

2. Tudi sama ne morem mimo besedila zahteve, ki jo sodnik Mozetič citira v tretji opombi 

svojega ločenega mnenja. Župan trdi, da Odlok ne ureja pokopa "za druge verske skupnosti 

 in niti postopka civilnega pokopa." Zato naj bi šlo "za kršenje ustavnih določil glede verske 

enakopravnosti in prekoračitev zakonskega besedila". 

  

3. V celoti soglašam z dosedanjo ustavnosodno presojo 41. člena Ustave, ki med drugim 

določa, da je izpovedovanje vere  v zasebnem in javnem življenju svobodno, in  7. člena 

Ustave o ločitvi države in verskih skupnosti (odločba št. U-I-68/98 z dne 22. 11. 2001, 

Uradni list RS, št. 101/01 in OdlUS X/2, 192, in odločba št. Rm-1/02, Uradni list št. 118/03 

in OdlUS XII, 89). Svobodo vesti, vključno s svobodo vere, varujeta tudi 9. člen Konvencije o 

varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v 

nadaljevanju EKČP) in 18. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah 

(Uradni list SFRJ, MP, št. 7/71 in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92). V obeh 

mednarodnih aktih svoboda vere pomeni svobodo, da človek bodisi sam ali skupaj z drugimi 

ter zasebno ali javno izraža svojo vero ali prepričanje v bogoslužju, pouku, praksi ali verskih 

oziroma ritualnih obredih. V skladu s tem svoboda vesti in še posebej svoboda vere 

vsebujeta pravico posameznika, da je po smrti pokopan na način, ki je v skladu z njegovim 

verskim prepričanjem. Izpovedovanje vere vključuje tudi ravnanja, ki so sestavni del vere. To 

pa obsega ne samo bogoslužje, temveč tudi druge obrede in ravnanja, ki so verskega 

značaja, vključno s pokopom v skladu z verskimi pravili. 

 

4. Izpodbijani Odlok je bil med drugim sprejet na podlagi 12. in 25. člena Zakona o 

pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in 

nasl. – v nadaljevanju ZPPDUP), ki določata, da se pogrebne svečanosti opravijo v skladu s 

pokopališkim redom ter da občinski svet s pokopališkim redom predpiše način in čas 

pokopa. Vsebinski okvir glede načina pokopa in pogrebnih svečanosti pa ureja drugi 

odstavek 15. člena zakona, ki določa, da je treba način pokopa in pogrebne svečanosti 

opraviti v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je 

stalno živela z njim. Za take primere zakon določa tudi prednostni vrstni red oseb, ki imajo 

pravico o tem odločati. 

http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/F1AF487C56F1CFE0C125717200288B45
http://krn2.sodisce.si/bin/gate.exe?f=doc&state=bjppt5.5.1#h2
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5. ZPPDUP torej ureditev obreda pokopa prepušča predpisom lokalnih skupnosti, omejitev 

je le, da se mora spoštovati volja umrlega oziroma njegovih bližnjih. Na podlagi takega 

zakonskega pooblastila je Odlok določil, da se glede načina in časa pokopa neposredno 

uporabljajo določbe navedenega zakona in na podlagi zakona sprejetih podzakonskih 

predpisov in krajevnih običajev (prvi odstavek 9. člena), poleg tega pa je določil tudi nekaj 

dodatnih pravil za izvedbo pokopa. Splošno pravilo je v 7. členu Odloka, ki določa pravice in 

obveznosti izvajalca pokopališke in pogrebne dejavnosti. Izvajalec take javne službe v 

sodelovanju s svojci organizira in opravlja pogrebe ali javne pogrebne svečanosti na krajevno 

običajen način. Omogočiti pa mora tudi, da se v primeru verskega obreda pogrebna 

svečanost opravi ne samo na krajevno običajen način, temveč tudi v skladu z versko 

ureditvijo (peta, šesta in sedma alineja 7. člena). Poleg te na splošno opredeljene obveznosti 

izvajalca javne službe, ki velja na glede na versko pripadnost umrlega, je Odlok predpisal 

poseben program pokopa za vernike Rimskokatoliške cerkve, kadar se na željo bližnjih (ali v 

skladu z zakonom na željo samega pokojnika) izvede cerkveni pogreb. Ta posebna pravila 

urejajo sprevod od mrliške vežice do cerkve, kjer se opravi maša, in do pokopališča, kjer se 

opravi pokop. 

 

6. Odlok in ZPPDUP torej vsem ljudem, ne glede na njihovo versko opredelitev, omogočata, 

da so pokopani v skladu s svojim verskim prepričanjem. Zato izpodbijana ureditev ni v 

neskladju z 41. členom Ustave.  Ker je vsakomur pri pokopu v enaki meri zagotovljena 

njegova svoboda vesti, izpodbijana ureditev tudi ni v neskladju s prvim odstavkom 14. člena 

Ustave. Prav tako pa samo s tem, da predpis podrobneje ureja postopek pokopa za 

pripadnike določene verske skupnosti, ni kršeno splošno ustavno načelo enakosti pred 

zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Taka kršitev Ustave bi bila lahko podana, če 

bi Odlok nerazumno različno obravnaval pripadnike različnih verskih skupnosti. Za 

podrobnejšo ureditev postopka pokopa vernikov Rimskokatoliške cerkve pa je občinski svet 

imel razumen razlog. Katoliški pokopi so namreč najbolj pogosti in se opravljajo bolj ali manj 

vsakodnevno, zato je razumno, če je za te primere postopek pokopa predpisan natančneje in 

vnaprej. 

 

7. Odlok tudi ni prekoračil zakonskega pooblastila. ZPPDUP je ureditev načina in časa 

pokopa ter pogrebnih svečanosti prepustil predpisom lokalnih skupnosti. Kot omejitev je 

določil le, da se spoštuje želja umrlega oziroma njegovih bližnjih. Odlok je to vsebino uredil 

na podlagi zakona in v okviru zakonskega pooblastila. 

 

8. Ustavno sodišče je zato po mojem mnenju šlo v kontekstu konkretnega primera predaleč. 

S tem, ko je v 5. točki večinske odločitve zapisalo, da je treba verskim skupnostim prepustiti 

popolno svobodo delovanja na njihovem področju ter da  država ne sme s svojimi predpisi 

posegati vanje, je mimo zahteve preveč in precedenčno omejilo lokalne skupnosti pri 

urejanju pokopališčnih redov. Sporne določbe Odloka po mojem mnenju nikakor ne kršijo 

verske svobode. Kot navajam v 6. točki ločenega mnenja, te urejajo najbolj pogost postopek 

pokopov na Slovenskem.  In še to ne v celoti. Prepričana sem, da bi Župan, če bi za tako 

kršitev šlo, to tudi navedel, ali pa bi to izhajalo iz kakšne druge listine v spisu. Iz skopih 

navedb zahteve izhaja prej obratno, in sicer nezadovoljstvo, ker je podrobneje urejen le en 

način pokopa, tj. pokop vernikov Rimskokatoliške cerkve, ne pa tudi drugi obredi pokopa. 
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9. Zakaj Občinski svet Občine Moravče ni uredil tudi drugih vrst obredov pokopa, pa ni stvar 

Ustavnega sodišča. Ureditev je na podlagi izrecnega zakonskega pooblastila v pristojnosti 

lokalnih skupnosti oziroma njihovih občinskih svetov. 

 

 

 

 

 

                                                                                Mag. Marija Krisper Kramberger 
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