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Zadeva: NAVODILO ZA IZVAJANJE POSLOVILNIH OBREDOV NA POKOPALIŠČIH V 

OBČINI ŠOŠTANJ IN PREVZEM POKOJNIH OSEB 
 

Zaradi nastale zdravstvene situacije ob širjenju virusa COVID-19, se na območju Občine Šoštanj 

omeji izvajanje pogrebnih slovesnosti na pokopališčih.  

 

Pri izvedbi pogrebnih slovesnosti je potrebno upoštevati naslednje ukrepe: 

-  na posameznem pokopališču lahko naenkrat poteka samo ena pogrebna slovesnost; 

- po vsaki pogrebni slovesnosti je potrebno opraviti razkuževanje prostorov, med slovesnostmi 

mora miniti vsaj ena (1) ura; 

- svojcem pokojnika so na voljo samo prostori posamezne poslovilne vežice, ki se redno 

prezračuje, kuhinje niso na voljo; 

-  poslovilna vežica je lahko odprta največ eno (1) uro pred pogrebno slovesnostjo; 

-  pogrebna slovesnost naj se izvaja v ožjem družinskem krogu in naj traja največ trideset (30) 

minut. 

 

Prevzem pokojnih oseb: 

- V kolikor mrliški oglednik izkaže sum, da je pokojnik okužen z novim coronavirusom, se 

odredi, da pokojnika prevzame izvajalec obvezne gospodarske javne službe Komunalno podjetje 

Velenje. Na ta način bo zagotovljena sledljivost okuženih pokojnikov ter oseb, ki so bili v stiku s 

pokojnikom do pokopa. 

 

Izvajalci pogrebnih slovesnosti, svojci in udeleženci, naj bodo pozorni, da se pogrebnih slovesnosti 

ne udeležujejo, v kolikor kažejo znake okužbe. Prav tako naj se čim bolj omejijo medsebojni stiki 

med udeleženci na slovesnosti. 
                                                                                     

Ukrepi stopijo v veljavo takoj in veljajo do preklica! 

        

                                                                                       

Peter RADOJA, l. r., Darko MENIH, l. r.,  

poveljnik štaba CZ Občine Šoštanj župan Občine Šoštanj 

 

Objaviti: 

 - Spletna stran Občine Šoštanj, www.sostanj.si  

Posredovati: 

- Krajevnim skupnostim Občine Šoštanj, po elektronski pošti 

- Pogrebnim službam (Usar d.o.o., Babajić d.o.o., Tišina d.o.o., KP Velenje d.o.o.), po elektronski pošti. 

- Zdravstveni dom Velenje, po elektronski pošti. 
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