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Z odločitvijo večine se nisem mogel strinjati. Strinjam se z navedbami v skoraj vseh točkah 

obrazložitve, ne strinjam pa se s sklepom v 11. točki. Povsem se strinjam s stališčem, ki je 

posebej poudarjeno v 5. točki obrazložitve, da načelo ločitve države in verskih skupnosti ne 

pomeni le nevtralnosti države do verskih skupnosti, temveč tudi, da država ne sme posegati 

v avtonomno sfero verskih skupnosti ter privzemati pristojnosti na področjih, ki spadajo v 

celoti na versko področje (o tem več v odločbi  št. Rm-1/02). Zato se strinjam s stališčem, da 

bi poseg v avtonomno sfero posamezne verske skupnosti pomenil neskladje tako s 7. kot z 

41. členom Ustave.  

 

Ne strinjam  se z ugotovitvijo (stališčem) v 11. točki obrazložitve, da drugi odstavek 9. člena 

izpodbijanega odloka posega v področje avtonomije verske skupnosti (gre za 

Rimskokatoliško versko skupnost) in da je zato v neskladju s 7. členom Ustave.  Navedena 

točka obrazložitve se glasi: "S predpisovanjem podrobnih pravil verskega pokopa v 

izpodbijanem občinskem Odloku se posega v področje avtonomije verskih skupnosti. 

Državni oziroma občinski predpisi morajo dopustiti posameznikom in verskim skupnostim, 

da pokope pokojnih opravijo v skladu s svojimi verskimi pravili in običaji. Tej zahtevi zadosti 

splošno pravilo iz 7. člena Odloka,
1
 vsako podrobnejše urejanje te materije pa je v neskladju 

z načelom o ločitvi države in verskih skupnosti (prvi odstavek 7. člena Ustave) ter z načelom 

svobodnega delovanja verskih skupnosti (drugi odstavek 7. člena Ustave). Iz navedenih 

razlogov je Ustavno sodišče izpodbijano določbo drugega odstavka 9. člena Odloka 

razveljavilo." 

 

Iz obrazložitve izhaja stališče, da je urejanje pogrebne svečanosti, ki se opravi tudi po 

pravilih verske skupnosti in ki presega tisto, kar je določeno v 7. členu Odloka, poseg v 

avtonomno področje verske skupnosti. Iz obrazložitve odločbe pa ni razvidno, kako ali v čem 

je izpodbijani drugi odstavek 9. člena Odloka posegel v avtonomijo verske skupnosti 

oziroma, katere njegove določbe predpisujejo vsebino verskega obreda. Drugi odstavek 9. 

člena Odloka ureja le potek pogrebne svečanosti, ki je verjetno običajen v tej občini:
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sprejem pokojnika pred mrliško vežico, sprevod pokojnika v cerkev, v kateri se opravi 

cerkveni obred in slovo od pokojnika, sprevod pokojnika na pokopališče in pokop. Očitek 

preveč podrobne ureditve, bi se lahko nanašal le na potek sprevoda (vrstni red v sprevodu), 

vendar po mojem mnenju tudi ta določba ne posega v avtonomnost verske skupnosti. 

Verjetno gre za način, ki je običajen v občini, saj se po mojem vedenju tako odvijajo pogrebni 

sprevodi v veliki večini "podeželskih" občin. Zato sem prepričan, da drugi odstavek 9. člena 

Odloka ne posega v avtonomnost verske skupnosti in zato ni v neskladju s 7. členom 

                                              
1
 V 7. členu je v sedmi alineji določena, da izvajalec javne službe omogoči, da se v primeru verskega obreda 

pogrebna svečanost opravi tudi v skladu z versko ureditvijo in na krajevno običajen način. 
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 V zahtevi ni problematiziran opis poteka pokopa. 
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Ustave. Vprašanje, ali je ureditev pogrebne svečanosti v 7. členu Odloka zadostna, ali torej 

drugi odstavek 9. člena ureja nekaj, kar sploh ne bi bilo treba urejati, pa ni ustavnopravno 

vprašanje, temveč gre za vprašanje primernosti ali potrebnosti urejanja, ki je v pristojnosti 

občinskega sveta. Tudi si ne predstavljam, kako bi Ustavno sodišče lahko ocenjevalo, ali je 

nek občinski odlok primerno uredil določena vprašanja lokalnega pomena.   

 

Glede na trditev v zahtevi, da izpodbijana določba Odloka krši načelo "verske 

enakopravnosti", kar bi lahko z veliko mero dobrohotnosti do izredno skopo obrazložene 

zahteve
3
 šteli, da gre za očitek neskladja s prvim odstavkom 41. člena in prvim odstavkom 

14. člena Ustave, pa menim, da tudi takšen očitek ni utemeljen.
4
   

 

Odlok v 7. členu in v prvem odstavku 9. člena omogoča vsem ljudem, ne glede na njihovo 

versko opredelitev, da so pokopani v skladu s svojim verskim prepričanjem. S tem je 

vsakomur pri pokopu v enaki meri zagotovljena njegova svoboda vere. Enako kot 

posameznikom je svoboda verskega delovanja zagotovljena tudi verskim skupnostim, saj je 

vsaki omogočeno, da svoje pripadnike pokopava v skladu s svojimi avtonomnimi pravili. Zgolj 

s tem, da predpis podrobneje ureja program pokopa za pripadnike določene verske 

skupnosti, ni kršeno splošno ustavno načelo enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave. 

Kršitev Ustave bi bila podana, če bi Odlok različno obravnaval pripadnike različnih verskih 

skupnosti oziroma, če ne bi omogočal pripadnikom vseh verskih skupnosti, pa tudi tistim, ki 

ne pripadajo nobeni, da se pogrebna svečanost opravi v skladu z njihovo voljo oziroma voljo 

njihovih svojcev. Za podrobnejšo ureditev postopka pokopa vernikov Rimskokatoliške cerkve 

pa je občinski svet očitno imel razumen razlog. Da takšnega razloga ne bi bilo, iz zahteve ne 

izhaja. Katoliški pokopi so v tej občini verjetno najbolj pogosti in se opravljajo bolj ali manj 

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

vnaprej. Ne morem sprejeti stališča, ki izhaja iz zahteve, da gre za kršitev "verske 

enakopravnosti", ker velja podrobnejša ureditev le za eno versko skupnost in ne za vse. Ne 

nazadnje, če župan meni, da je potrebno podrobneje urediti potek pogrebne svečanosti tudi 

za pripadnike drugih verskih skupnosti v občini oziroma civilni pokop, to lahko uredi, saj je 

sprejem odloka v pristojnosti občine. V zahtevi pa ni navedel, da bi občinski svet nasprotoval 

takšni ureditvi. 

 

 

 

 

                                                                               mag. Miroslav Mozetič 

 Sodnik 
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 Župan je v zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti 

ter o urejanju pokopališč zapisal le: "Menimo, da je vsebina 9. člena Odloka neustavna in nezakonita, ker 

odlok ureja le cerkveni obred, to je postopek in način pokopa za pokojnike – kristjane, ne ureja pa pokopa 

za druge verske skupnosti in niti postopka civilnega pokopa. Ocenjujemo, da gre za kršenje ustavnih določil 

glede verske enakopravnosti in prekoračitev zakonskega pooblastila." 
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 Ustavnemu sodišču se s tem očitkom ni bilo treba ukvarjati, saj je razveljavilo izpodbijano določbo Odloka 

iz drugih razlogov. 


