
 

 

 
 

 

Maribor, Ljubljana, Koper, 15. december 2015 

 

Državni zbor Republike Slovenije 

gp@dz-rs.si  

 

Zadeva:  Predlog Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki ga je v 

Državni zbor Republike Slovenije 12.11.2015 vložil nepovezani poslanec 

Jani Möderndorfer 

 

Spoštovani, 

Predlog Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč temelji na izhodiščih 

pretežno gospodarske javne službe, oziroma loči med pogrebno dejavnostjo, ki se opravlja na 

prostem trgu in pogrebno dejavnostjo, ki je predmet gospodarske javne službe ter 

pokopališko dejavnostjo, ki v celoti ostaja predmet gospodarske javne službe. Zakon 

lokalnim skupnostim zagotavlja nadzor nad izvajanjem storitev ter nadzor nad oblikovanjem 

in zaračunavanjem cen storitev, hkrati pa jim dopušča možnost izbire oziroma odločitve na 

kakšen način bodo opravljale pogrebno dejavnost.  

S tem zakon sledi tako izhodiščem, ki so bila že podprta s strani SOS, Združenja občin 

Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, kakor tudi 

odločitvi Ustavnega sodišča, ki je pogrebno in pokopališko dejavnost opredelilo kot 

dejavnost posebnega družbenega pomena. Stališče Ustavnega sodišča je da gre za dejavnost, 

ki je ni moč prosto prepuščati na trgu ne samo zaradi pravnega reda, ampak zaradi pietete 

do pokojnikov in odnosa do svojcev, zdravstvenih in sanitarno higienskih razlogov ter 

zaradi medsebojne povezanosti v procesu izvajanja. 

Vsled navedenemu, 

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije 

podpirajo koncept zakona, vloženega v zakonodajni postopek 12.11.2015. 

 

V nadaljevanju pošiljamo nekaj pripomb k posameznim členom in predlogov: 

18. člen, (prijava) 

Spremeni se prvi odstavek 18. člena, ki se po novem glasi: 
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»(1) Pokop in pogreb umrlega prijavi upravljavcu pokopališča njegov družinski član ali 

oseba, ki je z njim stalno živela ali ga je bila, v skladu s predpisi dolžna vzdrževati, ali njegov 

pooblaščenec. Če takih oseb ni, prijavi pokop in pogreb delodajalec, pri katerem je bil umrli v 

delovnem razmerju, center za socialno delo, uprava bolnišnice ali zdravstvene ustanove.« 

Obrazložitev: 

Ne strinjamo se z določilom 18. člena, da mora pokop in pogreb prijaviti občina, ker teh 

informacij oziroma evidenc ne vodi in to pomeni novo obveznost za občine, ki je niti ne bi 

mogla uresničevati. 

19. člen, (plačilo pogrebnih stroškov) 

Spremeni se 19. člen, ki se po novem glasi: 

»(1) Če ni dogovorjeno drugače, morajo pogrebne stroške in stroške prevoza umrlega 

poravnati dediči umrlega, do določitve dedičev pa naročnik pogreba. Če dedičev ni, ali pa 

pogrebnih stroškov niso sposobni poravnati, jih poravna občina, v kateri je imel umrli stalno 

prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča umrlega, poravna 

pogrebne stroške občina, v kateri je imel umrli zadnje začasno prebivališče, če tudi tega ni 

mogoče ugotoviti, pa občina, v kateri je oseba umrla ali v kateri je bila najdena. Občina ima 

pravico do povračila pogrebnih stroškov in se dedovanje premoženja osebe, za katero je 

občina poravnala stroške pokopa, omeji do višine plačanih pogrebnih stroškov. 

(2) Glede na določila prejšnjega odstavka se ustrezno spremenita prvi in peti odstavek 128. 

člena Zakona o dedovanju tako, da se glasita: 

»(1) Dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu 

in predpisi o pogrebni in pokopališki dejavnosti, se omeji do višine vrednosti prejete pomoči. 

Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti 

prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije, če se je pomoč financirala iz proračuna Republike 

Slovenije, oziroma lastnina občine, če se je pomoč financirala iz proračuna občine. 

(5) Za pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu in predpisi o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti se šteje vse, kar je zapustnik zaradi slabega premoženjskega stanja prejel na podlagi 

zakona ali splošnega akta občine v denarju ali v obliki oprostitve plačila.« 

(3) Center za socialno delo ugotovi ali ima umrli dediče in ali so ti sposobni poravnati stroške 

pogreba. V kolikor je ugotovljeno, da ima umrli dediče in ti niso sposobni poravnati stroškov 

pogreba, je lokalna skupnost lahko naročnik stroškov pogreba pod pogojem, da so le-ti 

izkoristili možnost financiranja stroškov pogreba in s tem povezanih stroškov na podlagi 

zakona, ki ureja socialno-varstvene prejemke. 

(4) Pogrebne storitve, ki so opravljene na zahtevo občin, državnih organov, mednarodnih 

organizacij in verskih skupnosti, plača naročnik teh storitev.« 



(5) Ne glede na določilo 1. odstavka tega člena, mora pogrebne stroške in stroške prevoza 

umrlega, za katerega ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, je pa 

registriran kot begunec, poravnati država. 

Obrazložitev: 

19. člen je potrebno dopolniti, kot je zapisano v predlogu, saj imajo občine za uveljavljanje 

stroškov pogreba premalo instrumentov tudi po zakonu o dedovanju. 

Tretji odstavek 19. člena je zelo nedorečen in ne zajema vseh možnosti, tudi te, da lahko 

dediči uveljavljajo pogrebne stroške iz naslova zakona o socialno varstvenih prejemkih, zato 

predlagamo, da sposobnost poravnave stroškov s strani dedičev ugotovi pristojni center za 

socialno delo. 

Vsekakor je v zakonu potrebno dodati določilo glede pokopa tujcev brez znanega stalnega 

prebivališča, pri tem mislimo na migrantske tokove oz. begunce, kjer je naročnik oz. plačnik 

pogreba lahko le država in nikakor ne občina. 

 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! 

Dovolite, da vam kot iztočnico za razpravo in odločanje o predmetnem predlogu omenimo 

določilo 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki pravi, da je pogrebna in pokopališka 

dejavnost ena izmed izvirnih pristojnosti občin. Naloga občin je, da organizirajo 

opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Predlog zakona vključno s predlaganimi 

spremembami oz. dopolnitvami, ki so pred vami, podpiramo vse tri skupnosti občin.  

V upanju, da boste predloge podprli in s tem izrazili zaupanje lokalni samoupravi, vas lepo 

pozdravljamo, 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Generalna sekretarka SOS 

Jasmina Vidmar, l.r. 

 

 

Vodja strok. službe ZMOS 

Dr. Miloš Senčur, l.r. 

 

 

Generalna sekretarka ZOS 

Polonca Drofenik, l.r. 

 

 


