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PREDLOG 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 15. člena Odloka o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 116/08) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na  .. seji dne ..  
sprejel 
 
 

Pravilnik  
o standardu za osnovni pogreb 

 
1. člen 

 
S tem pravilnikom se določi standard za osnovni klasični in osnovni žarni pogreb na 
pokopališčih na območju Mestne občine Ljubljana. 
 

 2. člen 
 

Standard za osnovni klasični pogreb obsega naslednjo opremo in storitve: 
 

1. oprema: 
a) krsta: 
    - osnovni material: iverica, masivni les (smreka, topol in podobno), furnir, 
    - barve in laki,  
    - lepilo, 
    - ročaji: les, plastika, kovina ali drugi materiali. 
    - dimenzije krste: dolžina največ do 2,10 m, širina največ do 0,70 m, višina največ do  
      0,70 m; 
b) krstna obloga: 
    - tkanina: sto odstotna viskoza v barvi po izbiri, 
    - polnilo: bombažni odpadki - kosmateni, 
    - sukanec: bombažni; 
c) tančica:  
    - naravni materiali, 
    - rese: viskozni rajon; 
č) copati: 
    - platno; 
d) vreča: 
    - material iz polietilena ali naravno razgradljivih snovi; 
e) nagrobno obeležje: 
    - osnovni material: les iglavcev (smreka, bor, jelka, topol in podobno), 
    - površinska zaščita lesa, 
    - napis: ime, priimek, letnica rojstva in smrti (črke so vgravirane v lesu ali črke iz drugih  
      materialov); 
 
2. storitve: 
a) prevoz: 
    - vozilo furgon (karavan) z atestom, prirejeno samo za prevoz krste, 
    - zastrta okna ali matirana stekla, 
    - oznaka prevoznika na vratih kabine voznika; 
b) spremstvo: 
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    - voznik, 
    - dva urejevalca; 
c) priprava pokojnika: 
    - umivanje, 
    - oblačenje; 
č) priprava groba: 
    - izkop grobne jame, poprečne dimenzije izkopane jame: dolžina 2,20 m, širina 0,90 m,  
      globina 2,30 m,  
    - zasip grobne jame; 
d) pogrebno moštvo (pogrebci): 
    - vodja pogreba, 
    - zastavonoša, 
    - dva spremljevalca vozička s krsto, 
    - dva spremljevalca vozička s cvetjem; 
e) pogrebna svečanost: 
   - pogrebno moštvo šestih pogrebcev, 
   - ozvočevalec, 
   - voziček za cvetje, 
   - voziček za krsto. 

 
3. člen 

 
Standard za osnovni žarni pogreb obsega naslednjo opremo in storitve: 
 
oprema: 
a) krsta: 
    - les druge kategorije, 
    - barve in laki na vodni podlagi 
    - lepilo, 
    - brez ročajev; 
b) krstna obloga: 
    - tkanina: sto odstotna viskoza, 
    - polnilo: bombažni odpadki - kosmateni, 
    - sukanec: bombažni, 
    - til: viskoza 
    - barve po izbiri; 
c) vreča: 
    - iz polietilena ali naravno razgradljivih snovi; 
č) osnovna žara: 
    - barvna kovina - aluminij, 
    - brez površinske zaščite, 
    - prostornina žare: 3,5 do 4 litre, 
    - dodatek k osnovni žari (komplet) šamotna ploščica s številko in napisom, 
    - gravura na žari; 
d) nagrobno obeležje: 
   - osnovni material: les iglavcev (smreka, bor, jelka, topol in podobno), 
   - površinska zaščita lesa za zunanjo uporabo, 
   - napis: ime in priimek, letnica rojstva in smrti (črke gravirane v les ali črke iz   
     drugih materialov); 
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storitve: 
a) prevoz: 
    - vozilo furgon (karavan) z atestom, prirejeno samo za prevoz krste, 
    - zastrta okna ali matirana stekla, 
    - oznaka prevoznika na vratih kabine voznika; 
b) spremstvo: 
    - voznik, 
    - dva urejevalca. 
c) priprava pokojnika: 
     -  umivanje, 
     - oblačenje; 
č) upepelitev 
d) priprava groba: 
    - izkop grobne jame - poprečne dimenzije izkopane jame: širina 0,50 m, globina 0,50 m,  
      dolžina 0,50 m, 
    - zasip grobne jame; 
e)  pogrebno moštvo (pogrebci): 
    - vodja pogreba, 
    - zastavonoša, 
    - en spremljevalec z žaro, 
    - dva spremljevalca vozička s cvetjem; 
f) pogrebna svečanost: 
    - pogrebno moštvo petih pogrebcev, 
    - ozvočevalec, 
    - voziček za cvetje. 
 

4. člen 
 
Vsi uporabljeni materiali morajo biti ekološko sprejemljivi, naravno razgradljivi in z 
ustreznimi atesti. 
 

      5. člen 
 
Pogrebno svečanost iz 3. člena tega pravilnika opravlja pogrebno moštvo v enotnih oblačilih, 
ki jih določi izvajalec javne službe urejanje in čiščenje pokopališč.  
 

       6. člen 
 
Izvajalec javne službe urejanje in čiščenje pokopališč mora izdelati: 
- katalog standardne opreme s cenikom za osnovni klasični in osnovni žarni pogreb in   
- katalog opreme s cenikom za nadstandardni klasični in žarni pogreb. 
 
Kataloga iz prejšnjega odstavka tega člena morata biti naročniku pogreba na vpogled ob 
prijavi pogreba. 
 

7. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o standardu za osnovni pogreb 
(Uradni list RS, št. 36/97). 
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8. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka:  
Ljubljana, dne  
                 Župan 

       Mestne občine Ljubljana 
    Zoran Janković 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



Obrazložitev 
predloga  Pravilnika o standardu za osnovni pogreb 

 
Pravni temelj  
Pravilnika o standardu za osnovni pogreb (v nadaljevanju: pravilnik) sta: 
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki 
med drugimi določa v 27. členu pristojnost Mestnega sveta MOL, da sprejema odloke in 
druge akte in 
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 116/08), ki določa v 15. 
členu, da Mestni svet MOL sprejme pravilnik o standardu za osnovni pogreb. 

 
Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 
Razlog za sprejem pravilnika je uskladitev z novim Odlokom o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti, ki je bil sprejet novembra 2008 in določa pravno osnovo za sprejem pravilnika. 
Cilj pravilnika je, da dosedanji standard za osnovni pogreb, tako klasični kot tudi žarni, ki je 
bil sprejet v letu 1997 ne preneha veljati, ampak se ga obnovi, prilagodi novim materialom in 
storitvam ter uporablja naprej. 
 
Ocena stanja 
Dosedanji Pravilnik o standardu za osnovni pogreb je določal standard, ki je omogočal 
uporabniku pogrebne storitve, da si zbere standardno opremo z ustreznimi materiali in 
storitvami, ki zagotavljajo standard, ki je primeren in spoštljiv do pokojnika, pa vendar 
cenovno ugoden za večino naročnikov pogreba. Izkušnja uporabe standarda za osnovni 
pogreb je pozitivna in primerna, da se uveljavi z manjšimi korekcijami tudi za naprej. 
Pravilnik je bil posredovan v pregled izvajalcu javne službe »urejanje in čiščenje 
pokopališča« po Odloku o pogrebni in pokopališki dejavnosti, to je Javnemu podjetju Žale, d. 
o. o., ki je pravilnik pregledal in posredoval nekaj pripomb, ki so v besedilu pravilnika v 
upoštevane. 
 
Poglavitne rešitve 
Pravilnik določa standard za osnovni pogreb, tako za klasični kot za žarni, s predpisano 
opremo in storitvami. Navedena je vsa oprema in materiali, ki bodo uporabljeni za posamezno 
vrsto pogreba. Pri izbiri materialov je poudarek na ekologiji, posebno pri upepeljevanju. 
Javno podjetje Žale je tudi že v letu 2008 določilo oblačila za pogrebno moštvo. Izdelati mora 
na podlagi tega pravilnika še kataloge s ceniki za obe vrsti osnovnega pogreba (klasični in 
žarni) in za nadstandardna pogreba tudi klasični in žarni. Odlok o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti določa v zadnjem odstavku 15. člena, da mora biti oprema za osnovni pogreb 
razstavljena v prostorih izvajalca javne službe tako, da je naročniku pogreba na vpogled pred 
naročilom pogreba. Za izvajalca je v odloku predvidena globa v višini 1.400 eurov, če  
opreme ne razstavi. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic pravilnika 
Pravilnik  ne  prinaša   novosti,  ki   bi  zahtevale   sredstva  proračuna  MOL  ali  vplivale  na  
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organizacijo in kadre v Mestni upravi MOL. Pravilnik v celoti določa standard, ki naročniku 
pogreba omogoča cenejši pogreb, saj mora biti s standardno opremo in obsegom storitev 
seznanjen pred naročilom in zato ne bi smelo prihajati do presenečenj o previsoki ceni 
pogreba.  
 
 
 

                                                                                  Oddelek za gospodarske  
                                                                                  dejavnosti in promet 

Pripravila:         v.d. načelnika: 
Lidija Gregorič                   Pavel KLAVS 
 
Ljubljana, 23. 4. 2009 
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