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PRAVILNIK
O POGREBNEM PROTOKOLU V PRIMERU SMRTI ČLANA DRUŠTVA
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Na podlagi 32. in 54. člena Statuta Policijskega veteranskega društva Sever – Specialna
enota je upravni odbor društva na seji dne 05. 01. 2015 sprejel

PRAVILNIK
O POGREBNEM PROTOKOLU V PRIMERU SMRTI ČLANA DRUŠTVA
1. člen
Člani društva skrbijo, da je o smrti člana društva pravočasno obveščen upravni odbor
društva.
Upravni odbor vodi aktivnosti društva za pripravo pogrebne slovesnosti in imenuje pogrebni
odbor.
Pogrebni odbor določi člana, ki je odgovoren za pripravo protokola društva in po potrebi
izvede usposabljanje članov, ki bodo na pogrebni slovesnosti izvajali posamezne aktivnosti.

2. člen
Društvo se vključi v pogrebne slovesnosti sporazumno s člani pokojnikove družine in
predstavniki drugih zainteresiranih organizacij ter v okviru možnosti sodeluje pri organiziranju
pogreba.
Pri pripravi pogrebne slovesnosti je poleg družine potrebno sodelovati zlasti z osebo, ki jo je
družina določila za pripravo pogrebne slovesnosti, s predstavniki zadnjega delodajalca in
predstavniki drugih interesnih organizacij v katerih je bil pokojni aktiven član.
Konkretne oblike sodelovanja na pogrebni slovesnosti je potrebno uskladiti s komunalnim
podjetjem, ki vodi aktivnosti v zvezi pokopa pokojnika oz. njegovih posmrtnih ostankov.
3. člen
Sodelovanje pri organiziranju iz prejšnjega člena lahko obsega naslednje aktivnosti:
 izražanje sožalja,
 nošenje prapora,
 nošenje venca ali cvetnega aranžmaja,
 častna straža,
 nošenje blazine z odlikovanji,
 nošenje krste ali žare,
 nošenje slike pokojnika,
 govor ob odprtem grobu in
 izjemoma druge dogovorjene obveznosti.
Aktivnosti iz prejšnjega odstavka tega člena predstavljajo protokol društva na pogrebni
slovesnosti.

4. člen
Takoj, ko je potrjena informacija o smrti člana se pokojnikovi družini pošlje sožalno
brzojavko.
Za pošiljanje sožalne brzojavke poskrbi sekretar društva.
5. člen
Častna straža se praviloma petnajst minut pred začetkom pogreba postavi pred mrliško
vežico oziroma ob krsti ali žari in sicer po eden na vsaki strani.
Člani izvajajo častno stražo v izmenah.
6. člen
Izvajalci aktivnosti iz 3. člena so oblečeni enotno v oblačila društva ali združenja in pokriti s
pokrivalom društva ali združenja.
7. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o pogrebnem protokolu v
primeru smrti člana društva z dne 06. 04. 2009.
8. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem podpisa.
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