Postopki ob smrti svoi ca so zapleteni
Vlasta

Tifbngraber

ka. V dasu uradnih ur obi5dite izbrano
podjetje in se dogovorite o'dasu, kraju
in podrobnostih pogreba. O smrti je
treba obvestiti pristojni obdinski urad.
ee je oseba urnrla v zdravstveni ali
negovalni ustanovi ali vkak5nem drugem nastaniwenem objektu, morajo
srnfi obdinski uprarmi enoti pnjaviti
odgovorni v zavodu, organrzAcili ali
ustanovi, kjer je oseba umrla. ee je
bila umrla oseba verna, prav tako obvestite lokallrega predstamika verske
skupnosti. eim prej je treba oddati
morebitno osmrtnico v izbrane medije. O obliki in nadinu pogrebnerslovesnosti odlodajo najblihjisvojci. fe je

)

Smrt bliZnjega je stresen dogodek; ki
fahko iz tirov spravi tudi najbolj trdne.
Zat ie tako; da so prav najbhiji, torej
tisti, ki so ob izgubi najb alj prizadeti,
moralno in zakohsko obvezarri, da ob
smrti osebe uredijo vse v nrezi s pokopom ter druge formalnosti. Pravnid
nenavadnega ni, da se mnogi ob tem
podutijo izgubljene, de je do Zalos-

tnega dogodka pri5lo nenadoma in
nepridakovano; pa vedkrat sploh ne
vedo, kaj naj storijo. Vedino teh neljubih opravkov lahko opravrjo profesionalne sluZbe v matidnih obdinah
pokojnika. Po vsej Sloveniji je na voljo
rudi precei zasebnih pogrebnih sluZb,
ki vedo, kako se tem stvarem streZe.
ee oseba umre vbolniSnici ali drugi
ustanovi, denimo domu starej5ih oddanog bodo svojci o tem prejeli obvestilo. Sami morajo poskrb eti zaprevozpokojnega, ,itoje najbolje, du rt
takoj poveLejo s poobla5denim lokalnim pogrebnim podjetjem. Svoj ci mo rajo prav tako dim prej prevzeti pokojnikove osebne stvari in lastnino.
V primeru, da oseba ne umre v
bolni5nici, je treba najprej poklicati
zdrarnrika ali mrli5ko ogledno sluZbo.
VLjubljani je to In5titutzasodno medicino, v Mariboru Mrli5ko pregledna
sluZba, v drugih slovenskih

krijih pa

rnogode.,. prepustite- podrobnosti oi
garrizacrj e zadnje slovesno sti p o greb -

nemu podjetju ali znancem, ki jih
smrt pokojnika osebno ni tako priza.delain se bodo laLe ukvarjdi z ne5tetimi formalnostmi in podrobnostmi
r
zadnjega

trenutno deZurni zdrar.mik v najbliZjem zdravstvenem domu. Oglednik
oziroma zdravnik je dolZan ogled
opraviti takoj, ko je mogode, najp ozneje v Soku enega dneva. V mestnih
stanovanjskih blokih je ta das skraj5an
naLZ ur. Po opravljenem ogledu poobla5dena oseba izdapotrdilo o srnrti in
porodil a o uztoku smrti.
Ves nadaljnji postopek je najbolje
prepustiti strokovniakom'iz pagreb-

nega podjetja, ki se s tem poklicno
ukvarjajo. Najprej bodo poskrb eli za
prcvoz preminulega. Pokojnika lahko
po uradnem ogledu svojci preobledejo sami, lahko pa le pripravijo obleko in to prepustijo delavcem pogrebnega podjetja. Svojci naj pripravrjo
osebni dokument pokojnika s sliko,
potrj eno kartico zdiavstveneg a zavarovanja, potrdilo o opravljenem mrli5kem ogledu in fotografijo pogojniVI

slovesa.

Med nastopom smrti in pokopom
ali upepeliwijo mora po predpisih miniti vsaj 36 ur. Izpolnjeni pa morajo
biti tudi nekateri drugi zakonski pogoji.

PogrebSdine so

lahko skromne
i zalogailah ko predstavlja
sedmina, ki je v slovenski kulturi
skorajda obvezna in je obicajno

Vel i k fi na ncn

pripravljena v kak5nem gostinskem
podjetju, ki ima zato ustrezne
zmogljivosti. Antonlia Popovii iz
gostilne Slamca v Ljubljani je
povedala, da se cene sedmine gibljejo

med 9 in 12 evri na osebo. Meni, da
I

v

vr

pogrebScina ni dogodek, na katerem

bi imeli ljudje kakSne posebne Zelje
glede gostinskih storitev.

''

Blizu lal je gosti5ce Tavcar, kjer
imajo s pripravo pogreb5cin precej
izkuSenj. Lastnik

Lovro Brvar pravi,

da so cene lahko zelo razlicne,
spodobno sedmino pa je mogoce
pripraviti ie za sedem evrov na osebo.
>Za boljza htevne stran ke cena

nawgor seveda ni omejena, najd ralji
osnovni meni pa stane 14 evrov. ap

