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POGREBNA SVEČANOST 

Pogrebna svečanost se opravi v skladu z določili občinskega odloka ter dogovora med svojci in 
upravljavcem pokopališča o načinu priprave in izvedbe pogrebne svečanosti. 

Pogrebna svečanost je sestavljena iz dveh delov: 

• poslovitev od umrlega 
• pokop 

Pri javni pogrebni svečanosti je lahko prisoten vsak, ki se obnaša kraju, času in dogodku primerno. V 
primeru kršenja se o tem obvesti redarsko službo. V kolikor se pogrebna svečanost odvija v 
družinskem krogu, so prisotni le ožji družinski člani pokojnika. 

Kraj, dan in čas pogrebne svečanosti določita upravljavec pokopališča in plačnik pogreba sporazumno, 
upoštevaje zasedenost objektov in zaposlenih upravljavca. 

 

1. Poslovitev od umrlega 

Poslovitev se začne ob napovedani uri, ko v skladu z željo plačnikov pogreba zaigra uvodna 
žalostinka, za katero poskrbi upravljavec s tehničnimi sredstvi. V primeru zamude zunanjih izvajalcev 
(pevci, predstavniki verskih skupnosti, …) se začetek pogrebne svečanosti zamakne do 10 minut v 
dogovoru s svojci in ostalimi izvajalci. 

Pogrebna svečanost se prične s prenosom pokojnika iz mrliške vežice do poslovilnega prostora, kjer se 
opravi poslednje slovo od pokojnika.  

Svojci se razporedijo ob stebru na levi strani poslovilnega prostora in po dostopni poti na levi strani v 
primeru, da je ožji krog svojcev številčen. 

Na desni strani poslovilnega prostora se razporedijo pogrebnik, ki usmerja udeležence pogreba 
(raztros), govorniki, zastavonoša s slovensko zastavo in žalnim trakom, zastavonoše z drugimi 
zastavami in prapori, nosilci odlikovanj, pevci, predstavniki verskih skupnosti z nosilcem verskega 
obeležja. V primeru verskega pogreba se pogrebna svečanost izvede v dogovoru s predstavnikom 
verske skupnosti in pogrebnikov. 

Ob začetku poslovitve od umrlega se zaigra uvodna žalostinka, ki jo lahko zaigrajo godba ali 
posamezni instrumentalist ali zanjo poskrbi upravljavec s tehničnimi sredstvi ali zapojejo pevci – v 
dogovoru s plačnikom pogreba. 

Po uvodni žalostinki sledijo govori govornikov oziroma verski obred  v primeru verskega obreda, 
zaigra žalostinka in/ali zapojejo pevci. Na željo svojcev pokojnika lahko govornika priskrbi 
upravljavec pokopališča. 

Po končanem obredu na poslovilnem prostoru pogrebniki odpeljejo krsto ali odnesejo žaro do kraja 
pokopa – do grobnega mesta. 
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2. Pokop 

Pogreb opravijo pogrebniki upravljavca pokopališča. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane 
pogrebne uniforme.  

Če gre za pogreb na pokopališču Planina pod Golico, se lahko pogreb izvede na krajevno običajen 
način, na ostalih pokopališčih v upravljanju Jeko-in pogreb na krajevno običajen način ni možen. 

Pogrebni sprevod poteka od poslovilnega prostora v objektu mrliških vežic do grobnega mesta na 
pokopališču. 

Na čelu pogrebnega sprevoda je zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom, nato v primeru 
verskega pogreba verski simboli. Za tem se razvrstijo nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi 
trakovi, nosilci odlikovanj in priznanj umrlega, godba, voziček z venci, pevci, pogrebni voziček s 
krsto ali nosilec žare, najožji svojci umrlega in na koncu vsi udeleženci pogreba. 

Posmrtne ostanke lahko nosi tudi skupina svojcev ali drugi udeleženci pogreba, če se s tem strinjajo 
svojci umrlega in se to dogovorijo z upravljavcem. 

Če se pogreba udeležijo tudi predstavniki enot slovenske vojske ali policije, se le-ti razvrstijo v 
pogrebni sprevod takoj za zastavonošo s slovensko zastavo z žalnim trakom, oz. tako, kot to določajo 
njihova pravila. 

Ko pridejo udeleženci pogreba do kraja pokopa, se udeleženci pogreba razporedijo na primerna mesta 
glede na lokacijo na pokopališču. V primeru pogreba z raztrosom ali večjega pogreba (pogreb vplivne 
osebe na političnem, kulturnem, gospodarskem… področju, kjer se pričakuje veliko število 
udeležencev pogreba), udeležence pogreba po dogovoru z vodjo pogrebne službe usmerja dodatni 
pogrebnik. 

 

Pogreb s krsto ali z žaro 

Pogrebniki položijo krsto ali žaro v grobno jamo oziroma v žarno nišo in se po skupnem pozdravu 
umaknejo na primerno mesto, kjer počakajo do konca pogrebne svečanosti. Nato sledijo govori 
govornikov, zapojejo pevci in /ali godba oz. instrumentalist, izvede se lahko spuščanje goloba, v 
kolikor je to naročilo plačnika pogreba. V primeru verskega pogreba se opravi verski obred. Sledi 
pozdrav z zastavo, pozdrav in umik pogrebnikov. S tem je pogrebna slovesnost končana. 
 
Po zaključku lahko sledi mimohod udeležencev mimo grobne jame, pri čemer posamezniki lahko v 
grobno jamo spustijo cvetje, v primeru klasičnega pogreba pa tudi grudo zemlje. 
 

Raztros 

Pri pogrebu z raztrosom je poleg treh pogrebnikov prisoten še en pogrebnik pogreba, katerega 
poglavitna naloga je usmerjanje udeležencev pogreba. 

V primeru raztrosa je pogrebna svečanost enaka, le da namesto položitve krste ali žare v grobno jamo 
oziroma v žarno nišo izvajalec pogrebne svečanosti izvede raztros na za to urejenem prostoru na 
pokopališču Blejska Dobrava ali Breznica. Ko pridejo udeleženci do prostora za raztros, se na 
tlakovanem delu pred raztrosnim mestom razporedijo: 

• zastavonoša na skrajno levo stran objekta, 
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• žara z žarnim venčkom se postavi na kamnito ploščo na levi strani mesta za raztros,  
• pevci in govorci na skrajno desno stran objekta, 
• pogrebnik z raztrosno žaro počaka pred vrati, da se pred objektom razporedijo ožji svojci (na 

Blejski Dobravi pod stopnicami, na Breznici pri postavljenih premičnih stebričkih), 
• ostali udeleženci pogreba se razporedijo po makadamski poti. 

Palica, ki se pritrdi na raztrosno žaro za izvedbo raztrosa, se pripravi pred začetkom pogreba - položi 
se jo na kamnito polico – ali pa jo do prostora za raztros pripeljejo pogrebniki na vozičku za rože.  Na 
raztrosno žaro se jo pritrdi po prihodu sprevoda pred raztrosni prostor – med razporejanjem 
udeležencev pogreba. 

Kraj pokopa oz. raztrosa je evidentiran v evidenci o umrlih, ki so pokopani na pokopališču. 

Na pokopališču Blejska Dobrava se vsi raztrosi opravijo kot anonimni pokop (brez podatkov o 
pokojnikih). Na pokopališču Breznica se zapis podatkov o pokojnikih izvaja v skladu s Pravilnikom o  
pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Breznica 

Žalni protokol raztrosa: 

Pogrebnik vstopi v ograjen prostor za raztros in opravi raztros tako, da obhodi prostor po obodu ob 
nasadu v smeri urinega kazalca. Na željo svojcev je raztros pepela pokojnika možen tudi v obliki 
osmice. Po opravljenem raztrosu se pogrebnik, ki izvede raztros, umakne k ostalim pogrebnikom. 
Nato sledijo govori govornikov, zapojejo pevci in /ali godba oz. instrumentalist, izvede se lahko 
spuščanje goloba, v kolikor je to naročilo plačnika pogreba. V primeru verskega pogreba se opravi 
verski obred. Sledi pozdrav z zastavo, pozdrav in umik pogrebnikov. S tem je pogrebna slovesnost 
končana. 

 

Pokop v žarnem zidu 

V primeru pokopa v žarni zid je pogrebna svečanost enaka, le da namesto položitve krste ali žare v 
grobno jamo oziroma v žarno nišo izvajalec pogrebne svečanosti izvede položitev žare v žarno nišo. 
Ko pridejo udeleženci do žarnega zidu, se na tlakovanem delu razporedijo: 

• zastavonoša na desno stran odprte žarne niše, 
• pevci in govorci na primerno mesto na desni strani, 
• pogrebnik z žaro počaka pred odprto žarno nišo, da se pred žarnim zidom razporedijo ožji 

svojci pokojnika, 
• ostali udeleženci pogreba se razporedijo po razpoložljivem prostoru (tlakovane in zelene 

površine). 

Pogrebnik položi žaro v žarno nišo in se umakne na primerno mesto k ostalim pogrebnikom. Nato 
sledijo govori govornikov, zapojejo pevci in /ali godba oz. instrumentalist, izvede se lahko spuščanje 
goloba, v kolikor je to naročilo plačnika pogreba. V primeru verskega pogreba se opravi verski obred. 
Sledi pozdrav z zastavo, pozdrav in umik pogrebnikov. S tem je pogrebna slovesnost končana. 
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3. Zasutje in pospravilo grobnega mesta 

Upravljavec pokopališča je dolžan po končanem pogrebu (po odhodu vseh udeležencev pogreba) grob 
zasuti in ga začasno primerno urediti tako, da ne pride do poškodb sosednjih grobov in tako, da ni 
ogrožena varnost obiskovalcev pokopališča.  

Ovenelo cvetje in cvetlične aranžmaje praviloma pospravijo svojci pokojnika oz. plačnik pogreba. Na 
željo svojcev rože odstrani upravljavec. V primeru, da neodstranjeno cvetje kvari izgled pokopališča, 
ga upravljavec lahko odstrani po lastni presoji, stanje pa pred pospravilom fotografira (z datumom 
fotografije) in fotografijo hrani dva meseca. 

V primeru raztrosa se s cvetjem ravna enako. V primeru, da si dva raztrosa sledita v krajšem časovnem 
obdobju (do 2 dneva), cvetje delavci upravljavca pred naslednjim raztrosom prestavijo na travnato 
zunanjo stran prostora za raztros, da ne ovira izvajanja naslednje pogrebne svečanosti.  

 

4. Ostalo 

 

Kraj, dan in čas pogrebne svečanosti 

Poslovitev in pokop združena v pogrebno svečanost, se izvede po prej določenem protokolu z 
upoštevanjem določil občinskih odlokov. 

Kraj, dan in čas pogrebne svečanosti določita upravljavec pokopališča oz. izvajalec pogrebne 
svečanosti in plačnik pogreba sporazumno, pri čemer se upošteva načelo kontinuirnega poteka 
pogrebov, razpoložljive kapacitete upravljavca in prostorskih danosti.  

Na pokopališču Blejska Dobrava se pogrebi opravljajo vsak dan od 11. do 18. ure razen ob nedeljah in 
praznikih. Na pokopališčih Planina pod Golico, Breznica in Rodine se pokopi lahko opravljajo vsak 
dan. V zimskem času (1. november – 31. marec) mora biti pogrebna svečanost za klasični pogreb 
končana 2 uri pred temo, za žarni pogreb pa 1 uro pred temo, zaradi varnosti delavcev pri zasutju 
grobne jame. 

 

Ravnanje z odpadnimi žarami z napisi pokojnikov 

Pogodbenemu izvajalcu izvajanja storitve upepeljevanja (Žale Ljubljana) je potrebno ob naročilu 
povedati, da bo šlo za raztros pepela pokojnika. V tem primeru od izvajalca upepelitve prevzamemo 
prečiščen pepel tako, da se lahko raztros pepela na pokopališču z žaro za raztros opravi brez težav. 
Večji delci, ki se izločijo pred raztrosom, hranijo na pokopališču na Žalah v Ljubljani na posebnem, za 
to namenjenem grobnem mestu.  

Podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice prejme pepel v običajni žari in ga prepelje na Blejsko Dobravo. 
Pepel se pazljivo presuje v žaro za raztros in opravi pogrebno svečanost po določenem protokolu. 

Žarna školjka ima v pokrovu vgravirano zaporedno številko upepelitve, ime in priimek ter datum 
rojstva in smrti pokojnika, v žari je tudi šamotna ploščica z zaporedno številko upepelitve. Z odpadno 
žaro je postopek ravnanja naslednji: 
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• po pretresenju pepela v žaro za raztros se šamotna ploščica in pokrovček od žare z 
vgraviranimi podatki pokojnika shranita v škatli, ki je shranjena v arhivu pogrebne službe  pod 
ključem;  

• žarna školjka se odpelje nazaj izvajalcu upepelitve, ki prazno žarno školjko brezplačno 
prevzame in vrne proizvajalcu. 

 

 


