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NAVODILA O IZVAJANJU POGREBIH SLOVESNOSTI NA POKOPALIŠČIH  
V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA 

 
Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih 
na javnih krajih v Republiki Sloveniji. Z njim se do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih 
krajih in površinah ter prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji. 
  
V skladu s tem odlokom in priporočili NIJZ velja za obiskovalce pokopališč: 

x da je zadrževanje na področju pokopališč dovoljeno le v skladu z vladnim Odlokom, 
x na pogrebnih slovesnostih velja upoštevanje navodil in priporočil NIJZ. 

 
Za vse udeležence pogrebnih slovesnosti velja: 

x da se pogrebov udeležijo le zdrave osebe, 
x za starejše osebe udeležba na pogrebni slovesnosti ni priporočljiva, 
x izvajanje pogrebov je izključno v ožjem družinskem krogu, 
x omejitev števila prisotnih na pogrebu (do deset udeležencev), 
x vzdrževanje razdalje med osebami vsaj 1,5 m, 
x prosimo, da svojci ne izvajajo rokovanja kot izrek sožalja, 
x v objekt vstopajte posamezno, 
x uporaba mrliške vežice je omejena (največ ena ura). 

  
Pogrebne slovesnosti se do nadaljnjega izvajajo na sledeči način: 

x pogrebna slovesnost se izvaja izključno samo zunaj, 
x izvaja se najožji protokol pogrebne slovesnosti brez govorov, maše, pevcev, trobent… 
x poslovilna vežica je odprta  zgolj za ožje svojce, največ eno uro pred pogrebom, čajne kuhinje so zaprte, 
x sodelovanje društev pri pogrebni slovesnosti trenutno ni dovoljeno, 
x običajno kropljenje  pokojnika se ne izvaja, 
x ob prihodu in odhodu iz mrliške vežice je  obvezno razkuževanje rok, 
x mrliško vežico  je potrebno po uporabi razkužiti, 
x v primeru zaostritve razmer glede epidemije  se lahko upravljavec pokopališča odloči, da se mrliške 

vežice in prostori za svojce v času epidemije ne uporabljajo in se zaklenejo (zaradi zbiranja ljudi v 
zaprtem prostoru in razkuževanja prostorov). V tem primeru se pokojnika na pokopališče pripelje največ 
pol ure pred pričetkom pogreba in se ga položi na oder pred vežico. 
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