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Na podlagi 26. člena Statuta Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo »VETERAN« 

Nova Gorica je predsedstvo na svoji seji dne, 18.04.2019 sprejelo 
 
 

PRAVILNIK 

O VETERANSKIH POGREBNIH SLOVESNOSTIH 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

 
(1) S tem pravilnikom se urejajo postopki in načini delovanja in sodelovanja na pogrebnih 

slovesnostih preminulih veterank in veteranov članov Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo »VETERAN« Nova Gorica (v nadaljevanju OZVVS »VETERAN« Nova 
Gorica)  

(2) Pogrebne slovesnosti ob smrti člana veteranske organizacije potekajo po predpisih 
lokalne skupnosti – občine, na območju katere je opravljen pogreb, po želji svojcev 
pokojnega in v skladu s temi pravili. 

(3) OZVVS«VETERAN« Nova Gorica svoje sodelovanje na pogrebni slovesnosti ureja s 
pokojnikovimi svojci. 

 
2. člen 

 
(1) Z veteransko pogrebno slovesnostjo se lahko pokopljejo: 

 člani veteranske organizacije OZVVS, 

 častni člani OZVVS. 
 
 

II. SOGLASJE IN POSTOPEK ZA IZVEDBO VETERANSKEGA POGREBA 
 

3. člen 

 
(1) Ob smrti svojega člana – članice je OZVVS »VETERAN« Nova Gorica po predhodno 

pridobljenem soglasju družine pokojnika dolžna: 

 izreči sožalje družini pokojnice – pokojnika, 

 najmanj eno ure  pred začetkom pogrebne slovesnosti postaviti v žalni prostor ali 
ob njem na določeno mesto prapor združenja, 



 
2 

 poskrbeti, da so na blazini pri krsti ali žari ob mrtvaškem odru položena veteranska 
in državna priznanja pokojnice – pokojnika, 

 krsto pokojnika pokriti z državno zastavo, ko je krsta pokrita s pokrovom, 

 žaro oviti s trakom Slovenske trobojnice in ga speti s kovinskim znakom ZVVS, 

 organizirati ob mrtvaškem odru častno stražo najmanj 30 minut pred začetkom 
pogrebne slovesnosti, 

 udeležiti se žalnega sprevoda in pogrebne slovesnosti, 

 o pokojnici – pokojniku izreči poslovilne besede, 

 izvesti protokol na pokopališču kot ga določa ta pravilnik. 
 
 

III. ŽALNA SEJA 
 

4. člen 

 
(1) Za člana veteranske organizacije se lahko pripravi žalna seja v spomin na pokojnika. Na 

žalno sejo, ki jo skliče predsednik OZVVS se vabijo svojci umrlega. Žalna seja je 
praviloma pred pogrebno slovesnostjo 

(2) V znak spoštovanja za umrlim članom, se na žalni seji lahko odpre knjiga žalosti, ki se 
po končanem pogrebni svečanosti izroči svojcem. 

 
 

IV. ŽALNI SPREVOD 
 

5. člen 

 
(1) V pogrebnem sprevodu se veteranke in veterani udeleženci pogrebnega slovesnosti 

razvrstijo za državno zastavo in verskim obeležjem po naslednjem vrstnem redu: 

 prapor Zveze veteranov vojne za Slovenijo, če se ta udeleži pogrebne slovesnosti, 

 prapori pokrajinskih in območnih organizacij, 

 prapori sekcij OZVVS, 

 godba ali pevski zbor, če sodeluje v pogrebni slovesnosti, 

 venci in cvetje organizacij ZVVS, 

 delegacija zveze in območnih organizacij in govornik, 

 častni veteranski ešalon, ki ga tvorijo vsi udeleženi uniformirani veterani, 

 cvetje in venci, 

 nagrobno znamenje, 

 udeleženi predstavniki cerkve, 

 nosilec veteranskih in državnih odlikovanj umrlega, 

 krsta ali žara s častnim spremstvom, 

 svojci preminule – preminulega, 

 ostali žalujoči. 
(2) V kolikor lokalna ali verska pravila določajo drugačen vrstni red, se vrstni red lahko 

spremeni. 
(3) Nosilci krste ali žare, častno spremstvo, praporščaki, nosilec odlikovanj oz. priznanj in 

govornik, so v svečanih veteranskih oblekah (ali uniformah TO) z belimi rokavicami. 
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(4) Če krsto ali žaro na željo svojcev nosijo osebe v civilni obleki, stopa ob krsti ali žari 
častno spremstvo vsaj štirih veteranov pri krsti in dveh veteranov pri žari v svečanih 
veteranskih oblekah. 

(5) V kolikor se pri pogrebni slovesnosti vojaške osebe, ki je bila tudi član veteranske 
organizacije, se vojaški in veteranski protokol usklajujeta tako, da ima prednost vojaški 
protokol. 

 
6. člen 

 
(1) Naloge častnega veteranskega spremstva v pogrebnem protokolu so naslednje: 

 pokritje krste s Slovensko zastavo, če pokojnica – pokojnik leži v zaprti krsti 
najmanj dve ure pred pogrebnim obredom oziroma, ko se krsta zapre pred 
začetkom pogreba. Do takrat zastava leži ob blazinici s priznanji, 

 v primeru žare se žara ovije s Slovensko trobojnico in spne s kovinskim znakom 
ZVVS, 

 na željo oziroma dovoljenje svojcev krsto zapre po opravljenih pogrebnih 
obveznostih v hiši žalosti ali v mrliški vežici in jo pokrije z zastavo, 

 prenos krste ali žare iz hiše žalosti v žalni sprevod, 

 nošenje ali spremstvo ob krsti ali žari,  

 snemanje zastave oziroma trobojnice pred položitvijo krste ali žare v grob, 

 zlaganje zastave oziroma trobojnice in izročitev družini pokojnice – pokojnika. 
 

7. člen 

 
(1) Častni veteranski ešalon se postavi na primernem mestu pred hišo žalosti. Na čelu 

ešalona se postavijo prapori. Ešalon se oblikuje načeloma tako, da je postrojen levi in 
desno ob pokojnici – pokojniku. S pričetkom pogrebnega obreda se ešalon postavi v 
žalni sprevod na mesto, kot to določa 5. člen tega pravilnika. 

 
 

V. POTEK POKOPA NA POKOPALIŠČU 
 

8. člen 

 
(1) Po prihodu na mesto pokopa ali drugi kraj poslovitve se praporščaki postavijo ob 

vzglavju groba a nosilec odlikovanj na levo ali desno stran groba tako, da ne ovirajo 
pogrebnega obreda.  

(2) Vodja pogrebne slovesnosti – govornik stoji ob vznožju groba levo ali desno od svojcev 
od koder izreče poslovilne besede pokojnici – pokojniku.  

(3) Govornik v svojem govoru opiše zasluge pokojnika, se mu zahvali za vse kar je storil za 
domovino, veteransko organizacijo ter izreče sožalje svojcem v svojem imenu in imenu 
OZVVS »VETERAN« Nova Gorica. 

(4) Če pogrebno slovesnost vodi OZVVS je načeloma veteranski govornik zadnji, ki bo nato 
vodil protokol v skladu s 10. členom tega pravila. 
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9. člen 

 
(1) Po prihodu žalnega sprevoda na mesto pokopa in po zapeti ali zaigrani melodiji 

predstavniki cerkve opravijo verski obred. 
(2) Vodja protokola-govornik spregovori poslovilne besede. 
(3) Častno spremstvo sname zastavo s krste ali trobojnico z žare, jo zloži v trikotno obliko 

(postopek zlaganja je v prilogi) in izroči vodji protokola. Vodja protokola zastavo izroči 
sorodnikom pokojnice – pokojnika z naslednjimi besedami: 
»SPOŠTOVANI, IZROČAM VAM ZASTAVO (ali trak) S SPOŠTOVANJEM IN HVALEŽNOSTJO 
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO«. 

(4) Častno spremstvo ali predstavniki pogrebnega zavoda spustijo krsto oz. žaro v grob. Po 
verskem obredu vodja žalne slovesnosti poveljuje »MIRNO« in »POZDRAV«. Vsi 
uniformirani veterani pozdravljajo z roko, prapori pa se spustijo v zadnji pozdrav, 
častna straža izvede častni pozdrav. 

(5) Godba ali trobenta zaigra žalostinko nato sledi zadnje slovo, ki se opravi z sedmimi 
udarci na veteranski slavnostni zvon. po sedmem udarcu na zvon vodja slovesnosti 
poveljuje »MIRNO! V KOLONI PO EDEN ZA MENOJ«. 

 
10. člen 

 
(1) OZVVS s pokojnikovimi najožjimi svojci usklajujejo sodelovanje na pogrebu. V kolikor 

pogrebno slovesnost vodijo druge organizacije ali institucije OZVVS z njimi uskladi 
sodelovanje. 

 
11. člen 

  
(1) V primeru da svojci pokojnice – pokojnika ne želijo veteranske pogrebne slovesnosti 

OZVVS lahko v dogovoru s svojci poslovitev opravijo na naslednji način: 

 se pogrebne slovesnosti udeležijo z delegacijo in praporom, 

 se kot delegacija s praporom poslovijo pred začetkom pogrebne slovesnosti, 

 kot delegacija obiščejo najožjo družino in izrazijo sožalje. 
 

VI. ŽALNA VEST 
 

12. člen 

 
(1) OZVVS lahko objavi žalno vest o smrti svojega člana v medijih, po predhodno 

pridobljenem soglasju svojcev. 
(2) Žalno vest o smrti člana veteranske organizacije se objavi v reviji glasilu VETERAN. 
 

VII. STROŠKI POGREBA 
 

13. člen 

 
(1) Stroške sodelovanja na pogrebni slovesnosti krije OZVVS.  
(2) Državno zastavo Republike Slovenije ali žalni trak zagotavlja OZVVS. 
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VIII. PREDPISI O POGREBNI SVEČANOSTI,  KRAJEVNI IN VERSKI OBIČAJI 
 

14. člen 

 
Ne glede na določila tega pravilnika se pogrebna slovesnost in udeležba veteranske 
organizacije, opravlja v skladu s civilizacijskimi normami, verskimi in drugimi običaji, ki so 
uveljavljeni v kraju, predpisi lokalne skupnosti kjer poteka pogrebna slovesnost člana OZVVS. 
 
 

IX. POMOČ SVOJCEM UMRLEGA VETERANA 
 

15. člen 

 
(1) OZVVS lahko denarno pomagajo družini umrlega člana veteranske organizacije, ki mu v 

skladu s Pravilnikom ZVVS o dodeljevanju solidarnostnih pomoči pomoč pripada. 
 
 
 
Nova Gorica, 18.04.2019 Predsednik  
 OZVVS »VETERAN« Nova Gorica  
 Srečko Lisjak 
 


