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Glasoval sem za sprejem Odločbe, s katero je Ustavno sodišče razveljavilo drugi odstavek 

9. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč Občine 

Moravče (v nadaljnjem besedilu Odlok) in se strinjam s temeljnimi poudarki iz obrazloţitve te 

Odločbe. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je verski pogreb izključno verska zadeva 

posameznika, zaradi česar morajo imeti verske skupnosti popolno avtonomijo pri določanju 

pravil verskih pogrebov. Ta avtonomija izhaja po prepričanju Ustavnega sodišča iz 

ustavnega načela o svobodnem delovanju verskih skupnosti (drugi odstavek 7. člena 

Ustave). V tako opredeljeno avtonomijo verskih skupnosti je posegel 9. člen Odloka, ki je 

podrobno uredil potek cerkvenega pogreba za vernike Rimskokatoliške cerkve. Zato je po 

oceni Ustavnega sodišča takšna ureditev v neskladju z Ustavo in jo je Ustavno sodišče 

razveljavilo (11. točka obrazloţitve). 

 

Odlok na kratko in na splošno ureja vse pogrebe, pri čemer določa, da se ti opravijo na 

krajevno običajen način, ko gre za verski pogreb, pa tudi v skladu z versko ureditvijo. Samo 

glede verskega pogreba
1
 za vernike Rimskokatoliške cerkve pa je Odlok podrobno uredil 

potek pogreba. Tako je določil, da je sprejem pokojnika pred mrliško veţico. Nato spremljajo 

pokojnika v sprevodu v cerkev, pri čemer gre v sprevodu najprej kriţ, nato drţavna zastava, 

prapori in ostali simboli
2
, predstavniki društev in za njimi duhovnik s svojim spremstvom, 

ţara ali krsta s pokojnim in potem ţalujoči. Cerkveni obred in slovo od pokojnika se opravita 

v cerkvi. Po svečanem slovesu v cerkvi gre pogrebni sprevod na pokopališče, kjer je pogreb.  

 

Po mojem mnenju ne more biti nobenega dvoma, da je takšno urejanje prepodrobno in da 

pretirano posega v svobodno delovanje Rimskokatoliške cerkve. Ureditev pomeni tudi 

nepotrebno omejitev svobodnega delovanja posameznika. Če teh določb ne bi bilo ali bi bile 

manj podrobne, bi to omogočilo verski skupnosti, da v dogovoru s svojci umrlega svobodno 

organizira in izvede pogreb v okviru ureditve, ki velja v Rimskokatoliški cerkvi.  

 

                                              
1
 Verjetno bi bilo bolj logično, da bi Odlok podrobneje uredil tako imenovani civilni pogreb, pri katerem si ni 

mogoče pomagati z ureditvijo, ki velja znotraj posamezne verske skupnosti. Vendar pa ni v pristojnosti 

Ustavnega sodišča, da bi se ukvarjalo z vprašanjem primernosti urejanja tega vprašanja. 

 
2
 Niti nosilec zahteve niti Ustavno sodišče nista problematizirala vprašanja vrstnega reda simbolov, ki bi 

utegnil vzbujati več pomislekov, če bi se enak vrstni red uveljavil tudi za pogrebe pripadnikov drugih verskih 

skupnosti. Seveda le z vidika prestiţa med drţavnimi in cerkvenimi simboli. Z vidika pogreba je veliko 

zanimivejše vprašanje, kateri simbol sodi bliţje pokojniku, ki naj bi bil v središču pogrebne svečanosti. Zdi 

se, da o teh vprašanjih ni smiselno, da se različno in prisilno urejajo z občinskimi odloki, še zlasti kolikor gre 

za poseganje v njihovo avtonomno urejanje znotraj verskih skupnosti. 
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Stališče, na katerem temelji Odločba, prepričljivo izhaja od tega, da ustavno načelo o ločitvi 

drţave in verskih skupnosti (7. člen) ne pomeni omejitve samo za eno stran, torej verske 

skupnosti, ki se ne smejo vmešavati v drţavne zadeve. Pomeni enako pomembno obvezo 

tudi za drugo stran, torej za javno oblast (v katero v širšem smislu štejemo tudi lokalne 

skupnosti), da ne posega v avtonomijo verskih skupnosti, v njihovo svobodno delovanje.  

 

To pritrdilno ločeno mnenje
3
 pišem zato, ker menim, da bi se moralo Ustavno sodišče 

opredeliti do očitkov o tem, da Odlok krši 14. člen (enakost pred zakonom) in 41. člen 

(svoboda vesti) Ustave. Po mojem mnenju ni mogoče govoriti o kršitvi navedenih ustavnih 

določb. Zato ni upravičen očitek nosilca zahteve, da pomenijo določbe Odloka o cerkvenem 

obredu kršenje ustavnih določb glede verske enakopravnosti. Iz Odloka namreč jasno izhaja, 

da se cerkveni pogreb opravi na podlagi ţelje pokojnikovih domačih, zaradi česar določbe o 

cerkvenem pogrebu v ničemer ne vplivajo na poloţaj tistih, ki se za tak pogreb niso odločili. 

Glede tega vprašanja se strinjam z argumentacijo, ki jo v odklonilnih ločenih mnenjih 

podajata sodnica mag. Marija Krisper Kramberger in sodnik mag. Miroslav Mozetič. Tudi 

sam menim, da posebno urejanje pogreba za pripadnike Rimskokatoliške cerkve samo po 

sebi ne predstavlja kršitve načela enakosti pred zakonom iz prvega odstavka 14. člena 

Ustave. Kot podlago za tako urejanje sam sicer ne bi poudarjal dejstva, da so tovrstni 

pogrebi najbolj pogosti, ker je pri zagotavljanju ustavnega načela enakosti pomembnejše 

varovanje pravic tistih, ki so v manjšini
4
. Kljub temu pa se moram strinjati z oceno, da 

posebno urejanje pogreba vernikov Rimskokatoliške cerkve ni ustavno sporno. 

 

Po mojem mnenju stališče, izraţeno v odklonilnih ločenih mnenjih, in stališče tistih, ki smo 

glasovali za sprejem Odločbe, nista nezdruţljivi. Oboje je namreč res: ni v neskladju z 

Ustavo, da Odlok posebej ureja pogreb za vernike Rimskokatoliške cerkve; v neskladju z 

Ustavo je samo, da je Odlok to storil na način, ki je tako podroben, da protiustavno posega v 

svobodno delovanje verskih skupnosti. Zato vztrajanje na nasprotnih bregovih ni smiselno.  

 

Pristop, za kakršnega se zavzemam, bi Ustavno sodišče lahko uveljavilo tako, da bi najprej 

presodilo, da Odlok ni v neskladju s prvim odstavkom 14. člena in z 41. členom Ustave, šele 

nato pa bi Odlok razveljavilo zaradi prepodrobnega urejanja pogreba za vernike 

Rimskokatoliške cerkve. Ker Ustavno sodišče tega ni storilo
5
, ostaja odprto vprašanje, 

kakšne posledice bi imela sprememba Odloka, s katero ne bi bilo odpravljeno posebno 

urejanje cerkvenega pogreba, temveč le črtanje tistih določb, ki so v tej posebni ureditvi 

preveč podrobne in omejujoče. Ali bi takrat Ustavno sodišče presojalo Odlok z vidika 14. in 

41. člena Ustave, česar ni storilo v Odločbi? Menim, da bi bilo na to vprašanje smiselno 

                                              
3
 Zavedam se občutljivosti vprašanja. Toliko bolj, ker sem doţivel povsem zgrešeno razumevanje svojega 

pritrdilnega ločenega mnenja glede vprašanja verouka v Komentarju Ustave Republike Slovenije (ur. Dr. L. 

Šturm, FDŠ, Ljubljana 2002, s. 139), ki mu je verjetno botrovalo dejstvo, da je prišlo do objave in 

komentiranja osnutka mojega ločenega mnenja (ki je seveda interne narave) in ne njegovega končnega 

besedila. 
4
 Naj v zvezi s tem opozorim na pogumne odločbe turškega Ustavnega sodišča v zvezi s prepovedjo nošenja 

muslimanskih rut na turških drţavnih univerzah, s katerimi je "stopilo v bran študentkam, ki niso 

muslimanske vere. Sodnik ustavnega sodišča mora biti posebej občutljiv, kadar gre za kršitev pravic tistih, ki 

so v manjšini." (C. Ribičič, Rute na turških univerzah in Evropa, Večer, 4. julij 2008, s. 8).  
5
 Odločba bi v sklepni točki obrazloţitve morala vsebovati besedilo, po katerem se Ustavno sodišče ni 

spuščalo v presojo kršitev prvega odstavka 14. člena Ustave zato, ker je ţe pri presoji skladnosti Odloka s 

7. členom ugotovilo njegovo neskladnost z Ustavo. V nasprotnem primeru je mogoče Odločbi očitati, da se 

ni opredelila do bistvenih navedb v zahtevi, v kateri je jasno zapisan očitek, da "gre za kršenje ustavnih 

določil glede verske enakopravnosti". 
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odgovoriti ţe v Odločbi, ker sicer Odločba spravlja Občinski svet v negotov poloţaj v zvezi z 

vprašanjem, kako naj jo upošteva. 

 

Osebno menim, da je treba sprejeto Odločbo razumeti tako, da je standardom, ki iz nje 

izhajajo, zadoščeno, če se odpravi prepodrobno urejanje pogreba za vernike 

Rimskokatoliške cerkve in ne tako, da je v neskladju z Ustavo vsakršno posebno urejanje 

takšnega pogreba. Ţal tega Ustavno sodišče v časovni stiski, ki hudo omejuje njegovo 

ustvarjalno delovanje, ni izrecno povedalo v Odločbi. Če bi ravnalo drugače, bi to zagotovo 

vodilo do tega, da to pritrdilno ločeno mnenje, morda pa tudi odklonilni ločeni mnenji, ne bi 

bila potrebna. 

 

 

 

  

Dr. Ciril Ribičič 

       Sodnik 

 

 


