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Pdpwazakond
Andrei Polutnik
Zakono pogrebni in pokopali5ki dejavnosti, ki je bil sprejet v (vsaj kar
zadeva predpise) Ze zela oddaljenem
letu 1984i je gotovo eden najbolj kontroverznih aktov ki veljajo v Sloveniji.
|.lekateri inraialci te dejawrosti so z
njim popolnoma zadovoljni, mnogi bi

spremenili

le

dolodene dele,

Po

mnenju neredkih pa je PoPolnoma
zastarcl in niti pribliZno ne adtaLa
realnega stanja. Precej oditkov leti na
to, da rzvajalci pogrebnih dejavnosti
niso v enakopraulem PoloLaiu.

Poligon nafiruliineiSih interesov
>>Pogrebna in pokopali5ka dejavnost
ima svoje posebnosti in jo je teZkP

primerjati z drugrmi poslovnimi dejarmosfmi. Nihde ne ve pravnatandno,
pod katero ministrstvo naj bi sploh
spadala. Ministrstvo za okolje in prostor se nas otepa, kar je Po svoje razumljivo, saj le del na5e dejawrosti
(pokopali5da) v resnici sPada Pod
njihovo okrilje. Tlenutno je za stvar
zadahena ministrstvo za gospodar-

lofica Cof, Predsednica
odbora pogrebnih dejarmosti pri Obrtni zbornici Slovenije, in pojasnjuje:
>Problem se vlede Ze dve desetletji. V
stvo,< pravi

stari

drLavt so pogrebno

in pokopa-

li5ko dejawrost lahko opravljala le ko-

munalna podjetja pod okriljem in v
Iasti tedanjih obdin. Vvedjih sredi5dih
je vse teklo sorazmerno dobro, na pokopali5dih v manj5ih krajih pazadeve
nili priblixno niso bile urejene, kot bi

morale biti. S sprostiwijo moZnosti
poslovanja zasebnih podjgtij je trZng

ni5o zasedlo ve[je Stevilo manjSih
podjetnikov, ki so bili sPosobni in
predvsem pripravlj eni kakovostno de lovati tudi v manj5ih krajih in na manj Sih pokopali5dih. Nekaj dasaje bilo vse
v redu, konlrrrenca ni motila nikogar.
Sdasoma se je zasebna pogrebna dejarmost precej ramlain enakowedno
postavila ob bok komunalnim Podjetjem. Th so marsi$e po Sloveniji v
vedinski lasti obcin, veliko pa jih je tudi
vznsebni, desar obdary splotr ne vedo.
Poj avlj ati so s e za(eli najrazlidnej 5i in-

teresi. Obiine so zadutil e moi.nost
ogroZanja svojih podjetij in njihovih
dohodkov ter za(ele marsikje ovirati
nadaljnj i rczvoj zasebnega podjetni5tva v pogrebni dejawrosti. V interesu
obdin je, da se trg nadzirain ponekod
zapre,kar pa je po vseh teh letih, ko so
posamezniki in nekatera zasebna
podjetj av ranraj dejavnosti Ze ogrom-

no vloht:i, seveda nepravidno in v
praksi nemogode. Pogrebne in pokopali5ke storitve v vseh primerih plada
narodnrk, ti je v vedini svojec. Obdine
so dolZne poskrbeti le zasocialne pri=
mere injavne pow5ine - pokopali5da.
Obdan, ki plada, ima moZnost izbire
ponudnika, razenv obdinah, ki so obdanom z odlokom to onemogodile.
Odloke pa sprejemajo Zupani in mes-

tni oziroma obdinski sveti. Nov pogrebni zakon je na ministrstvu za gaspodarsh"o sicer Ze priprariljenn \"en-

dar ga modan fupanski lobi v drZavnem zboru uspe5no kteira. Razumljivo je, da Lelija obdrZati ali celo utr-

tematska
pri loga

Wffiffi

oglasnega
enJa

saj izvajanja sedanj ega zakona nihde
ne nadziral,

Mnogi se ne pocutiio enakopfiavno
Darko Primofii, lastnik zasebne pogrebne sluZbe, se Ze dlje aktirmo

baliza

korenite spremembe v zakonodaji, ki
ureja pokopali5ko dejavnost. Njegovo
je ostro: >Nihde ne pravi, da je
zakon v celoti zastarel, dejsWo pa je, da
imamo v Slgveniji kar nekaj dopolnil k
staremu zakonu, ki bi jih bilo treba
umestiti v novi slovenski ZPPDUP Dej stvo je, daso v dasu lugoslavije delovali
r,nnenje

nai

tem po drodju predvsem komunalna

podietja in krajevne skupnosti. Zanjth

je bit ta zakon tudi napisan. Z osamosvojiwijo se je odprl trg in s tem
konkurendnost. Najvedji problem,
:H predvsem na trgu pogrebnih storitev E to so storitve, ki se inrajajo na trgu do

f;

pokopali5da-je to, da r.

popoln moE obcinah 5e vedno rwaja"por*6znih
E nopol nad pogrebnimi storitvami, v
5 drugih obdinah pa je dovoljena konCLt

,q kurenca na trgu. Mnoge obdine
k

E
E
diti monopol nad podrodjeffi, ki je

tistega dasa, ki,pa je danes neustre-

sedaj, po zaslugi podjetne iniciative,
enakomerno urejeno na kulturni ravni. Podletni5wo ie na tem podrocju ne
bi nikoli razvilo, de si uporabniki ne bi
Zeleli 5ir5e ponudbe iir moZnosti, izbire. Spremembe so povzrodili dri.avljani, kar je zakonodajalec dolZan

zen.

je treb a ta zakon brati in kako neustrezne izraze tolmaditi z vidika sedanje pravne urediwe. Ne bi bilo treba spremeniti veliko. Temeljne opredeliwe dejavaosti so ostale nespremenjene. Po na5em mnenju moiata
tako pogrebna kot pokopali5ka de-

upo5tevati. Kakor koli, mnogi meniIilo, da stari zakon ni dober zantkogar
in da bi bilo treba zastaviti popolnoma
nov ko?cept" Slovenija se na tem podrodju Ze nekaj dasa sreduje s podobnimi ovirami in teZavami, kot so se
nekatere ewopske drhave pred (a-

javnost ostati

SOm.(

Delu ianaialcev
se zdiio zakoni usilrezni

V lavnem podjetju Zale, na5em najvedjem rntajalcu pokopaliskih stori-

tzr:aziv nj em so napisani v besednj aku

ZPPDUR
vendar je bilo Lal1ekpredlogu podanih
preved amandmajevtako s strani obcin
kot obrtne zbornice. Vsi na neki nadin

bno. Na novo bo tieba urediti tudi

leZemo. Nid ne korfsti,' de irnamo pri
Obrtni zbornici Slovenije ustanovljen
odbor za pogrebne dgjarLro:q, de pa so
v upraulem odboru ljudje, ki normal'
no opravljajo svojo pogrebno dejavnost, pravnid pa jih ne zanimajo tisti, ki
jim je to delo onemogodeno.<

opredeliwe glede najema grobnih
pogoj ev za delo,

'

upravllhnp p otopmeVrcijsnderije Ze

lokalne jarme sluZbe, torej v pristojnosti lokalne skupnosti. Zaradi velikega Stevila majhnih obdin bi bilo
,'smiselno razmisliti, da bi ob ustanovitrri pokrajin tudi ta javna sluZba
pre5la na pokrajine. Lastni5tvo izvajalca javne sluZbe pri tem ni pomem, pfostorov Neurejeno je

tev, pravrjo takole: >Zakon o pogrebni

in pokopali5ki dejavqosti izleta 1gB4
je dobra osnova za delo, le nekateri

v obliki gospociarske

si trenutno veljavni zakon razlugaio po svoje
in po trenutnih potrebah. Slovenija glede tega ni enotna. Vspore se ne vtika in
jih ne re5uje nobeno ministrstvo, saj se
ne ve, katero je pristojno, TUdi urad za
varstvo konkurence ves das op ozar1a na
nepravilnosti zaradr omejevanja konkurence. Dejstvo je, da je v 2akonu
treba loditi pogrebno dejavnost z uvajanjem na trgu, ki predstavlja konkurendnost v kakovosti, ceni in spoStovanju tako do svojcev kot tudi do
pokojnih, od pokopali5ke dejav4osti in

tudi podrodje

1i jih mora zaga-

tavljati izvajalec, in podobno. Novi
zakon naj bi prinesel tudi nadzor nad
.t:zvajanj

em

opravlj amja dej eVqosfi ,

bil napisan predlog novega

zavla(ujejo, predvsem tisti, ki jim trenuilra situacija ugaja, obrtna zbornica
tV

pa se do tega vpra5anja obna5a preved

