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Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Zakona o varstvu 

pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 

21/18 – ZNOrg), 39. in 40. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno 

besedilo, 107/13, 13/19), 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 

RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) v zvezi z nevarnostjo širjenja 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in izvajanjem ukrepov za preprečitev in zmanjšanje 

negativnih posledic, župan Občine Cerkno in poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Cerkno 

izdajata naslednje 

 

UKREPE 

ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S KORONAVIRUSOM PRI POGREBIH 

 

Z namenom preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom prebivalcem občine Cerkno 

sporočamo: 

 na pokopališčih, kjer je mrliška vežica, je pokojnik lahko v mrliški vežici 1 uro pred 

pogrebno svečanostjo. V primernih vremenskih pogojih se uporaba mrliške vežice 

odsvetuje; 

 na pokopališčih, kjer ni mrliške vežice, je pokojnik pred domačo hišo, ob grobu ali v cerkvi 

1 uro pred pogrebno svečanostjo; 

 slovo od pokojnika poteka brez običajnega kropljenja. Kropljenje pokojnika opravi 

duhovnik ob pogrebni svečanosti; 

 izražanje sožalja poteka brez telesnih stikov; 

 dajanja slovesa od pokojnika in pogrebne svečanosti se lahko udeležijo le zdravi ljudje; 

 med dajanjem slovesa od pokojnika in na pogrebni svečanosti je dovoljeno zbiranje do 10 

ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 m in navodili ter 

priporočili NIJZ, ki so objavljena na njihovi spletni strani; 

 pri delu pogrebne svečanosti, ki se odvija v mrliški vežici in cerkvi morajo ljudje nositi 

zaščitno masko, si pri vhodu razkužiti roke ter ohranjati medosebno razdaljo 2 m; 

 zaščitna maska je obvezna tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 

najmanj 2 m; 

 odsvetujemo izvajanje poslovitve pred upepelitvijo; 

 krsta s pokojnikom, ki je umrl za COVID 19 ali je bil okužen s tem virusom, se ne odpira, 

poslovitev pred upepelitvijo se ne izvaja. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2182
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5021
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2182
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5021
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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Prosimo vas za razumevanje in se vam iskreno zahvaljujemo, ker pomagate pri omejevanju širjenja 

okužb. 

 

Ta odredba začne veljati z dnem 19. 10. 2020 in velja do preklica. 

  

Župan: 

Gašper Uršič l.r. 

Poveljnik Občinskega štaba CZ Občine Cerkno: 

Stanko Močnik l.r. 

 
 
 


