PRI POGREBIH SMO SLOVENCI ZADNZANI

le in kremirania, stane okoli 920
evrov.
ee se po sve tu i,edogaja, da gradijo krsta zaGuinnessovo knjigo rekordov v Ukrajini in potem v njej

Kd pokolnlka

jo i,enske,
obledene zapogreb, hrano in pija(o z mrtva5kimi imeni, pri nas ni
dovoljeno niti to, da bi imeli i,aro
doma. Tako odpadejo tragikomidne situacije z taztrosom dedkovega pepela s kuhinjske police. Torej
naredijo bar,'kjer

uratu

ni mogode, da bi pepel vdelali v dr-

nilo in ga uporabili pri stripu ali
kot je to naredil neki navdu5enec
nad tatuji, da si je dal s takim drnilom na prsni ko5 vtetovirati podobo mrtvega sina.
Preverili smo, da

Pogreb lahko spremljate tudi po spletu^

- V SlovenUi je na leto okoli 40

raztrosov pepel a pokojnikov v morye
Svetovne novosti prodirajo v Slovenijo tudi na podrodju pogrebov.
Od poletja 2008, na Plednikovih
*alah
Z,aluhin novih Ljubljanskih
omogodajo sprernljanje pogrebov
na daljavo, po spletu.Znovostjo so

imeli v mislih predvsem moZnost
za >prisostvovanjeu svojcev, ki Zivijo na drugih celinah. Spremljanje
prenosa stane dvajset evrov, na leto imajo okoli deset prenosov.

streZe

>Na vsaki lokaciji dogajanje spremljajo Stiri kamere, ki prena5ajo
sliko in zvok. Uporabnik se sam
odlodi, preko katere kamere bo
spremljal prenos,n je povedal vodja sprejemne pisarne ZaLe Javno
podjetje d. o. o. f)omen Kokali.
Od lanskega leta je tudi v Sloveniji
mogode naroditi diamantni pogreb, ko izpepela pokojnika nare-

Fosebno vlogo igrajo tudi nagrobni kamni. Nekateri si izberejo
take, na katerih so razne poslikave. i foto: PA

dijo diamant. Elvina Babaiii iz
podjetja Pogrebne storitve Babajii, kjer imajo ekskluzivno pravico
aa

a

a

a

a

I

I

I

a

-

do takega pogreba, pove, da pepel

pokojnika dostavijo v laboratorij
Algord anze v Svici in iz njega v
treh mesecih ali letu dni naredijo
od0.25 do en karat velik diamant,
ki stane od 250A do 9500 evrov.
Tako imate lahko ljubo osebo vedno pri sebi. Nekaj posameznih narodil so Ze opravili, a Slovenci se

na novosti privajamo podasi.
Pri pogrebih smo Sloven cizadril,a-

ni. V vsem letu je le okoli 40 raztrosov pepela pokojnikov v morje.
V Komunali Koper so povedali, da
lahko gre na ladjico ob tem dogod-

ku 30 svojcev, raztros pa opravi
pogrebnik. Zarc ne dajo v roke
svojcem, ker bi se lahko zgodilo,
da bi bili preved vznemirjeni in bi
jim padla izrok.Tak pogreb, de odStejemo stro5ke prevozov do,oba-

je izjemno malo
pro5enj za raztros pepela zunaj
dolodenih obmodij - denimo do-

lodenega pro.slora ya.Zalul,

fudi

sicer vam ne bi praktidno nikjer v
Sloveniji dovoliii, da pepel mladega nogometnega navdu5enca raz-

trosite po nogometnem igri5du.
Misliti je treba namred tudi na obdutke drugih uporabnikov tega
prostora, pojasnjujejo tisti, ki na
upravnih enotah odlodajo o tovrstnih pro5njah: O

t.T:

da bi v Slo-

veniji zunaj pokopali5da p okopali
krsto s pokojnikom, ne smete niti,
razmi5ljati. (md) ffi

