
 
POVPRAŠEVANJE 

Pravila ravnanja ob upokojitvi ali ob smrti delavcev 
 
 
VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE:  
 
»Ali ima katera izmed občin s pravili oz. navodili urejene protokolarne postopke ob 
upokojitvi delavcev (sprejem pri nadrejenih, darilo ob slovesu…)  ali ob smrti zaposlenih, 
 bivših zaposlenih, častnih meščanih (pošiljanje sožalja, obešanje žalne zastave, objava 
osmrtnice…) in kako?« 
 
ODGOVORI OBČIN: 
 
GORNJA RADGONA 
 
Občina Gornja Radgona nima sprejetih posebnih navodil ali pravil glede protokolarnih 
postopkov ob upokojitvi delavcev (sprejem pri nadrejenih, darila ob slovesu) ali ob smrti 
zaposlenih, bivših zaposlenih, častnih meščanih (pošiljanje sožalja, obešanje žalne zastave, 
objava osmrtnice). Ob navedenih dogodkih ravnamo glede na preteklo utečeno prakso ali v 
skladu z internimi ustnimi dogovori. 
Npr.: Ob upokojitvi našega uslužbenca sami zaposleni zberemo denar in kupimo skupinsko 
darilo. Ob slučaju smrti bivših zaposlenih izobesimo črno zastavo na pročelju občinske 
stavbe in pošljemo sožalje bližnjim po telegramu. Osmrtnic praviloma ne objavljamo. 
 
KRANJ 
 
Protokol ob smrti zaposlenih, svetnika ali člana nadzornega odbora (torej najvišjih 
funkcionarjev MOK): 
Obesi se žalna zastava 
Na vhodna vrata se obesi parto ter obvesti vse zaposlene 
V imenu župana se pošlje telegram (župan s sodelavci) 
V imenu župana se pošlje sveče in ikebano (na pokopališče) 
Funkcionarji gredo kropit, prav tako zaposleni, vendar je to odločitev posameznika. Enako 
glede pogreba. Prisotnost funkcionarjev organizira protokol MOK. 
Prav tako se po oddelkih sami organizirajo glede sveč, telegramov in ostalega 
  
Enako (le brez žalne zastave) naredimo ob smrti sorodnikov zaposlenega (sem sodijo: starši, 
partner, otroci) ter če gre za bivše župane. 
  
V časopisu Gorenjski glas objavimo osmrtnico, če umre zaposlen MOK. 



 

V časopisu Gorenjski glas in Delo objavimo osmrtnico, če umre častni občan MOK, svetnik 
ali član nadzornega odbora. 
  
  
Upokojitev delavcev MOK: 

-          sprejem pri županu s podžupani in/ali direktorjem OU (ob kavici in piškotih…) 
-          župan izroči darilo 

 
KRŠKO 
 
Postopek občine Krško si lahko preberete v priponki. 
 
RADOVLJICA 
 
Na Občini Radovljica pisnega protokola za upokojitve uslužbencev nimamo, žalni protokol 
pa imamo: 
  
PROTOKOL OB SMRTI ŽUPANA, OBČINSKEGA SVETNIKA, PODŽUPANA, ČASTNEGA 
OBČANA, USLUŽBENCA OBČINE 
  

-          izobešenje žalne zastave na občinski stavbi na dan pogreba 
-          žalni telegram župana  v imenu občine 
-          osmrtnica občine 
-          žalna knjiga v avli občine do dneva pogreba 
-          nekrolog v občinskem časopisu 
-          ikebana na pogrebu 
-          na prvi seji OS: 

o   zastave na pol droga 
o   uvodoma minuta molka 
o   nagovor v slovo s strani župana 
o   povabilo svojcem 

-          žalna seja v primeru, da je od pogreba do naslednje redne seje več kot 10 dni 
-          na pogrebu: govor župana ali drugega predstavnika občine 

  
PROTOKOL OB SMRTI NEKDANJEGA ŽUPANA, OBČINSKEGA SVETNIKA, 
PODŽUPANA, UPOKOJENCA OBČINE, PREJEMNIKA VELIKE PLAKETE 
  

-          izobešenje žalne zastave na občinski stavbi na dan pogreba 
-          žalni telegram župana  v imenu občine 
-          osmrtnica občine 
-          nekrolog v občinskem časopisu 
-          ikebana na pogrebu 
-          pogrebni govor župana ali drugega predstavnika občine 
-          na prvi seji OS: nagovor v slovo s strani župana/minuta molka 

 
SEVNICA 
 



 

Občina Sevnica protokolarne zadeve ureja skladno z Poslovnimi in protokolarnimi pravili 
Občine Sevnica, katera so bila izdana leta 2000 in dopolnjena v letu 2013. 
  
Ob žalnih slovesnostih so pravila na Občini Sevnica sledeča: 
v primeru smrti občinskega funkcionarja, častnega občana, zaposlenega na Občini Sevnica ali 
upokojenca se objavi osmrtnica v dnevnem časopisu, izobesi se žalna zastava na občinski 
stavbi in pokloni venec. Predstavnik Občine Sevnica ima na žalni slovesnosti govor v 
dogovoru ali po želji svojcev pokojnega. Govor na žalni slovesnosti v imenu Občine Sevnica 
ima praviloma župan, v izjemnem primeru podžupan ali direktor občinske uprave. Župan 
Občine Sevnica svojcem pošlje pisne izraze sožalja, spoštovanje pokojniku pa se izrazi tudi s 
slovesom ali udeležbo na pogrebni svečanosti. Kot predstavniki občine se le-te udeležijo 
župan, podžupan, direktor občinske uprave in zaposleni. 
  
Postopki ob upokojitvi zaposlenih v občinski upravi niso posebej opredeljeni s 
protokolarnimi pravili, se pa nadrejeni z vsakim delavcem, ki odhaja v pokoj pogovorijo ter 
mu izrazijo spoštovanje ob njihovih delovnih uspehih in doprinosu k delovanju in ugledu 
ustanove. Darila za zaposlenega, ki se upokoji ne prispeva občina, temveč sodelavci sami. Po 
dogovoru oziroma na povabilo upokojenega, se sodelavci skupaj z vodstvom občine 
udeležijo prijateljskega srečanja z manjšo pogostitvijo, kjer se v neformalnem vzdušju 
upokojencu podari darilo. Občina Sevnica pozornost upokojenim sodelavcem izkazuje tudi 
kasneje, in sicer tako, da jih župan povabi na praznovanje občinskega praznika in na 
prednovoletno srečanje, za novo leto pa jim pošlje voščilnico. 
  
SLOVENSKE KONJICE 
 
Občina Slovenske Konjice nima urejenih protokolarnih obveznosti ob upokojitvah, smrti 
zaposlenih,… 
 
ŠKOFJA LOKA 
 
Sporočamo, da protokolarnih postopkovnikov ob upokojitvah in smrti nimamo. 
 
ŠMARJEŠKE TOPLICE 
 
Sporočamo, da nimamo sprejetih takšnih pravil. 
 

 
S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 
Generalna sekretarka  

 
 

 


