Iftartet trobent bo zaizvajanje skladb
na pogrebni slovesnosti dobil I25
ewov, solo trobentar pa bo zaigral v
tak5nih trenutkih zelo primerno TiSino za 50 ewov( Dodal je, da se za

Andrei Polutnik
Nesreda obidajno ne pride sallta. Smrt

druZini poleg Zalosti in obdutka
izgube prinese s sabo tudi bolj ba-

v

vedje orkestre, vsaj v zasebni reLiji,
ljudje le redko odlodajo, de pa bi kdo
Zelel, da svojca na zadnji poti pospremi orkester s pihali in trbbili, bito
stalo kar precej, od 409 do 600 ewov.
Posebej bo treba odpreti denarnico
tudi za ozvodenje pogrebne svedanosti, izdelavo parinih hstov fotografa... Tudi pogrebni venec je dahes
teZko dobiti zamar\ kot B0 ewov.

nalne teilave, ki pa lahko predstavljajo
precej5en problem in povzrodajo dodatne pritiske v za Zalujode svojce i,e
tako izjemno stresnem dasu. Stro5ki,
ki nasta4ejo ob smrti, niso zanemarljivi. Nekateri, predvsem predstavniki
starej Sih generacij, za pogreb namensko vardujejo, danes pa ta navada ni

ved tako zakoreninjena. Ob tem seveda tudi sploSno gospodarsko qtanje
vedini ljudi ne dopu5da, da bi Ze tako
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tistidnem povpredju zna5a okoli 1400
ewov. V praksi bo najcenej5i pogreb
stal vsaj 600 ewov mogodi pa so tudi
tak5ni, za katere je treba odSteti ved
tisodakov. StroSki so odvisni od wste

pri grobnicah so dolodeni logistidni

v ve[ini primerov tudi ureditev in

pokopa, pogrebne opreme, ki jo svojci izberejo, in dodatnih storitev ki so
moZne na pogrebu. Cvetje, pevci,

Mnogi svojci Lelija, da pogrebno
slovesnost popestri glasbena spremljava, Zunja v okviru svoje storitve
lahko poskrbi poobla5deno pogrebno
podjetje. Cena je odvisna od velikosti

priloZnosti primernih pesmi, bo za
svoj trud,zahtevala okoli 100 ewov.

stro5ki. Pogrebno podjetj e prevzame

ali Lara, kraja smrti - na domu ali v
bolni5nici in pa Stevila ter kakovosti
storitev. Druga skrajnost je ta, da ljudje mislijo, da bo drLava pokrila ce-

pripravb mrli5ke vehice, obladenje in
ureditev pokojnika ter prevoze, pri
poseben problery predstavlj aiemer
jo
prevozi pokojnikov, ki so umrli v
tujini. Predvsem na podeZelju je 5e
vedno obidaj,,'da mrliSki oder in pripadajodo dekoracijo postavuo na domu pokojnika. TUdi to ni zastonj. Dodatno pa bo treba pladati 5e za ureditev vse, dokaj obseZne pogrebne

loten pogrebni stro5ek s pogrebnino.
Realno zna5ajo pogrebni stro5ki od
800 ewov. Najvedkrat narodeni pogrebni obred, ki vkljuduje ureditev in

dogodku pad neizogibna. Obvezen je
tudi izpisek iz matidne knjige umrlih.

niti

sloviwe od pokojnika in njegovpokop
se razlikujejo od wste pokopa - krsta

glasbene skupine. Najcenej5a bo seveda glasba s traku. Matej MljaC, lastni pogrebne sluZbe fiSina, je navedel nekaj okvirnih cen: >Manj5a
skupina pevcev, ki bo zapela nekaj

stro5ke pogreba. Te stvari za sam pogreb pravzaprav niti niso nujne.<(
Med stro5ke pogreb a je treba uwstiti 5e sestavo pogrebnega govora.
Tudi govornik tega obidajno ne podne

ki vodi lastno za-

WbanCiC,

pribliZno ne drli. Sami stro5ki po-

godba, osmrtnice... Tu pa se sffar 5e
ne konda.

menika pad ne mordmo Steti med

sebno pogrebno podjetje, pravi: >Ve6krat sq med ljudmi pojavljajo popol-

ne vsaj Stiri tisodake, de ne ved. To

V Ljubljani stro5ek pogreba po sta-

wne drlava. Razliko morajo Zal se-

veda kriti svojci.< Zakonec t/rbandid
malc e n
g oj asnj uj e : uZalne obleke
1t<r.o
svoJcev m zdelave ter postavitve spo-

potrebna izkop in zasip groba, pa tudi

pogrcba

noma neresnidne senzacionalistidne
informacije, deS da danes pogreb sta-

Na volio ie paleta
sprem liaioiih stbritev

mo5wo in Zalni pevci ter na koncu 5e
Zalostinka, igrana na trobento, stane
vsaj lf00 ewov in od tega nekaj po-

ljubiteljsko. V nekaterih primerih sta

Zalnaohleka

premajhna sredstva odvajali v ta namen. Smrt v druZini lahko zato povzra(ipravi finandni 5ok. Tu dizato, ker
gre mnogokrat za nepridakovan dogodek, denar pa je potreben hitro. V
dneyu ali dveh.

prevoz pokojnika v krsti ali i.url objava osmrtnic v medijih, poslovilna
veL,,ica in priprava gioba, pogrebno

dokumentacije, ki

je ob Zalostnem

