
 

OBVESTILO! 
 

UKREPI PRI IZVEDBI POGREBNIH STORITEV: 
 

NAROČILO PREVZEMA POKOJNIKA 
Izvede se s telefonskim klicem na številko 051 324 894 ter sočasno opozorite, če je imel 
pokojni kakršnekoli znake okužbe oziroma je umrl zaradi koronavirusa. 
 
UREJANJE DOKUMENTACIJE IN NAROČANJE POGREBOV 
Izmenjava podatkov in informacij naj po večini še vedno  poteka preko telefona. Zdrav svojec 
bo lahko dokumente uredil skladno z navodili zaposlenega. 
 
DELOVNI ČAS POGREBNE DEJAVNOSTI je vsak delovnik od 7h do 15h (po dogovoru z 
zaposlenim) 
 
IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI 
Na podlagi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
(Uradni list RS, št. 129/2021, 140/2021 in 146/2021) je začasno prepovedano zbiranje več kot 
50 ljudi. Ne glede na prejšnji stavek je zbiranje dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske 
člane ali člane skupnega gospodinjstva. Zbiranje je dovoljeno samo ob smiselnemu 
upoštevanju vseh higienskih navodil oziroma priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. 

Na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za 
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/2021) morajo pogoj PCT 
izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti 
ali v okoljih v Republiki Sloveniji. 

Izpolnjevanje PCT pogoja in uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v 
vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. 

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih 
oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 m. Ne glede na 
prejšnji stavek nošenje zaščitne maske ni potrebno, če člane istega gospodinjstva in je 
zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 m do drugih oseb. 

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom. 

Ob tem je treba zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 smiselno upoštevati vsa 
higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena na njihovih spletnih straneh. 

Vse dodatne informacije na dežurni številki pogrebne službe 051 324 894. 
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