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Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 51. seji 11. 5. 2022, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20),
obravnaval Pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča glede izvajanja pogrebne in
pokopališke dejavnosti ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu
(Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13-ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel
naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča in
Vladi Republike Slovenije predlaga, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Cvetka Zupančiča se glasi:
Vlada Republike Slovenije naj prouči pobudo, da se v okviru pokopališke dejavnosti, v
skladu z načelom zagotavljanja pietete, zakonsko opredeli rok, v katerem se pokoplje
pokojnika.
Obrazložitev:
Svojci pokojnikov opozarjajo na včasih nerazumno odlašanje pokopa iz neutemeljenih
razlogov, kot je npr. dela prosti dnevi (sobote in nedelje, prazniki), v katerih izvajalci pogrebnih
dejavnosti ne izvajajo pokopa. K dolgotrajnosti postopkov nedvomno prispeva delitev
pristojnosti pogrebne dejavnosti med javno (24-urno dežurno službo za prevzem in prevoz
pokojnika) in zasebno dejavnostjo. V skladu z 10. členom Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb) je sicer pokojnik lahko do pokopa v
hladilnem prostoru izvajalca javne službe največ 60 dni, vendar tako dolgo časovno obdobje v
primeru smrti v jasnih okoliščinah (npr. naravna smrt) ni v skladu z načelom zagotavljanja
pietete do pokojnika in njegovih svojcev. Zakon v 15. členu določa, da se pokop opravi, ko je
preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti, v primeru večjih naravnih in drugih nesreč, v vojni in
izrednih razmerah, ko se opravi skupni pokop, pa lahko pristojna območna enota
Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta rok skrajša. Smiselno bi bilo, da se v skladu z
načelom zagotavljanja pietete do pokojnika in njegovih svojcev razmisli tudi o določitvi
skrajnega roka (npr. do 3 dni, saj se tradicionalno pokojnika pokoplje tretji dan po smrti), v
katerem je treba opraviti pokop, če vzroki smrti niso sporni. Pretehtati pa je treba tudi
smotrnost delitve pristojnosti pogrebne dejavnosti.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči in v
skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni odgovori.

