Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti
(Uradni list RS, št. 62/16) izdajata ministra za gospodarstvo in zdravje

PRAVILNIK
o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti

1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravilnik določa minimalne standarde in normative za posebno vozilo za prevoz,
primerne prostore za poslovanje s strankami, ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov,
hladilni prostor, transportno krsto, ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi
in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.
2. člen
(minimalni standardi in normativi za posebno vozilo za prevoz pokojnikov)
(1) Zahteve glede mere, mase, delov in opreme pogrebnega vozila za prevoz
pokojnikov so določene v podzakonskem aktu, ki ureja dele in opremo vozil v
cestnem prometu, v katerem je opredeljeno pogrebno vozilo.
(2) Določila iz prejšnjega člena so minimalni standardi in normativi za posebno vozilo
za prevoz pokojnikov.
(3) Pogrebno vozilo se uporablja izključno za prevoz pokojnikov.
3. člen
(minimalni standardi in normativi za prostore za poslovanje s strankami)
(1) Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati prostore za poslovanje s
strankami. Za minimalne standarde in normative se smiselno uporabljajo določila
podzakonskega akta, ki določa normative in minimalne tehnične pogoje za
opravljanje trgovinske dejavnosti.
(2) Na razpolago mora biti prostor za nemoteno načrtovanje pogreba v diskretni
atmosferi.
(3) Diskretna atmosfera je zagotovljena, če pri načrtovanju pogreba ni možen dostop
oziroma motnja drugih strank.

4. člen
(minimalni standardi in normativi za prostor za oskrbo pokojnikov)
(1) Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati ustrezen prostor za oskrbo
pokojnika, ki je ločen od prostora za sprejem strank ali bivalnega objekta in
zavarovan tako, da v njega ne morejo vstopati nepooblaščene osebe.
(2) Prostor za oskrbo pokojnika mora biti tako velik, da je v njem dovolj prostora za
odlaganje trupla, voziček, transportno krsto in dva urejevalca.
(3) Prostor mora biti opremljen tako, da omogoča osnovno oskrbo pokojnika (za
čiščenje telesa in površinsko dezinfekcijo trupla) ter umivanje in razkuževanje rok
zaposlenih. Zagotovljena mora biti oprema za shranjevanje infektivnih odpadkov.
Urejeno mora biti prezračevanje in nameščena mora biti baktericidna žarnica.
Prostor mora biti zavarovan pred vstopom mrčesa. Tla morajo biti neprepustna in
lahka za čiščenje ter razkuževanje in imeti morajo tudi odtok.
(4) Zagotovljena mora biti logistična povezava med prevoznim sredstvom,
prostorom za oskrbo pokojnika in hladilnico.
5. člen
(minimalni standardi in normativi za hladilni prostor za pokojnika)
(1) Hladilni prostor je namenjen izključno za hrambo pokojnika.
(2) Hladilni prostor mora biti ločen od bivalnega objekta in prostorov za oskrbo

pokojnika.
(3) Hladilni prostor predstavlja bodisi poseben prostor s hlajenjem oziroma

hladilnike ali hladilne komore za pokojnike, ki morajo biti ustrezno deklarirani s strani
proizvajalca za namen hlajenja trupla.
(4) Prostori in oprema morajo biti takšni, da se lahko očistijo in razkužijo.
(5) Prostori za hlajenje morajo biti opremljeni s sistemom, ki zagotavlja konstantno

temperature nad 4° C in 8° C. Pokojnik, ki se hrani več kot 10 dni, mora biti hranjen v
temperaturnem območju med 0° C do 1° C.
6. člen
(minimalni standardi in normativi za transportno krsto)
(1) Izvajalec pogrebne dejavnosti mora imeti najmanj eno transportno krsto.
(2) Transportna krsta mora imeti naslednje karakteristike:

Min. dolžina
Min. širina pri glavi

1950 mm
550 mm

min. širina pri nogah

400 mm

min. višina pri
glavi
min. višina pri nogah
material

420 mm
360 mm
ki se lahko razkuži

(3) Transportna krsta mora biti ustrezno deklarirana s strani proizvajalca za namen

prenosa in transporta trupla.
7. člen
(minimalni standardi in normativi za ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi
in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki)
(1) Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotoviti ustrezno zaščito zaposlenih v
zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki glede na stanje
pokojnika.
(2) Če je truplo v normalnem stanju, zaposleni uporabljajo zaščitne rokavice in
zaščitno haljo.
(3) Če je truplo v razpadajočem stanju, zaposleni uporabljajo zaščitne rokavice,
zaščitni kombinezon za enkratno uporabo in zaščitno masko (po potrebi plinsko
masko).
(4) Če gre za prekope nad kolobarno dobo (nad 10 ali 15 let), zaposleni uporabljajo
gumijaste rokavice, zaščitno masko, gumijasti predpasnik in gumijaste škornje. Če
gre za prekope pred kolobarno dobo se po potrebi dodatno uporablja tudi plinska
maska in zaščitni kombinezon za enkratno uporabo.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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