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Kako se od drage osebe posloviti, pa
ni ved tako samoumevno kot nekod krsta v posvedeni zemlji ali zunaj nje za
tiste, ki jim je Cerkev odrekla pravico
do poditka v posvedeni zemljr. Tudi v
pogrebniStvu so trendi. Pokop i,ares pepelom pokojnika je i,e nekaj tako sarnoumevnega kot pokop

s

krsto, v Sloveniji

bol*cin* *b izgubi l;ublj*n#ge clcveka se r'norarn* sacciti prej ali p*zneje, rr*
uidc narn, vse na$ faka, v tem *ustven* ialostnem *asu pa rnor&rnCI misliti $e
na pfiSr*b. il*pr&v v casu, k* ntislimc, da je $e dalei, misel nanj nd#anjamo,
$4 pfiril€ni smrt, "je tudi ta vendarl* re$ni*nnst in - del iivl"jerrja,

je tarnth

i,e dve

tretjini pogrebov,

vse

bolj se uveljavlja tudi razsutje pepela,
podasi pa stopa na to sceno tudi tako
imenovani diamantni pogreb.
V Sloveniji prevladujeta predvsem dve
obliki pogrebov, klasidni s krsto in pokop ztaro. Po besedah Lidije Pliber5ek,
direktorice Pogrebnega podjetja Mari-

bor, smo Sloven ct zelo hitro in mno Litno sprejeli moZnost upepelitve pokoj-

nikov in posledidno i,arnth pokopov,
v tem pogledu smo prav na evropskem
vrhu, saj se odstotek L,arnih pokopov
giblje od 50 odstotkov na podeZelju do
90 odstotkov v urbanih okoljih, v povpredju pa zna5 a 65 odstotkov. Glede na

to, da je Cerkev

Sele

pred nekaj desetlet-

ji popustila in

se prilagodila nerzbetnerou, in glede na to, da Steje med svoje

obdestvo kar tri
to izjemno veliko.

detrtine Slovencev, je

V primeru tarnega pogreba se pokop
praviloma opravi na pokopali5du, tarc
se pokopljejo v grob za klasidni pokop
ali v tarmgrob, v Mariboru tudi v

tar-

nr zid, zunaj pokopaliSda le rzjemoma
dovoljenjem upravne enote.
Kaj pa, de telijo svojci imeti taro doma? Zakaj pa ne? Morda si je pokojnik
L,elelpodivati v kakem kotidku vrta ali
hi5e, ki mu je bil posebej ljub, morda pa
to telijo svojci tz praktidnih razLogov,
da jim ni treba romati na pokopali$de

Ln z

in pladevati najemnine za grob. "V
Slovenijt tarc s pepelom pokojnika ni
mogode hraniti doma, po deprav pravi
zakon, du je treba nadin pokopa in pogrebne svedanosti opraviti v skladu z
voljo umrlega; L,ara se lahko prevzame
le s potrdilom upravljavca pokopali5da,

kjer bo opravljen pokop, izjemomarnz
dovoljenjem upravne enote pa se lahko
opravi pokop tudi zunaj pokopali$da,"
pojasni Lidija PliberSek.
Nn trwtw wli v m*rje
Vse bolj se uveljavlja tudi razsutje pepela in tudi tega je najved v urbanih
okoljih, v Ljubljani jih je okro g 200
vsako leto, v Mariboru pa jih je bilo,
pravi direktorica Pogrebnega podj etj a,
lani 33, letos pa do konca oktobra te
41. Nekateri si Zelijo, da bi njihov pepel
po smrtt raztresli na kraju, ki mu je bil
drag za Llljenja, denimo v planinah
ali v gozdu, vendar tobrez posebnega
dovoljenja upravne enote ni mogode.
"Ttrdi za anonimni pokop, kar pomeni
razsutje pepela ali pokop tare, velja,
da se lahko opravi samo na posebno
dolodenem prostoru na pokopali5du,
v Mariboru imamo posebej za te pokope tratno povrSino na dobravskem
pokopali5du, zunaj pokopaliSda pa spet
le izjemoma rn z dovoljenjem upravne
enote," dodaja Lidija Pliber5ek"
Novi trend, ki se podasi, a vztrajno
uveljavlj a, je raztros pepela v morje,
ki ga opravljajo v Kopru od leta 2002.
Sprva je bilo takih pogrebov le za prste ene roke na leto, nato vsako leto za
spoznanje ved , zadnjeleto i,ebhzu5tirideset. Opravljajo se le ob ponedeljkih,
de vreme ni vetrovno. Ladj a z tato in

i,alujoiimi, ki jih je lahko do trideset,
izpluje ob 8. uri zjutraj iz Yaldoltre,

diamanta nista odvisna od kolidine pepela, ampak od dasa trajania postopka,

talntprotokol pogreba na morju, kot je
opisan na medmreLju,pdje tak: vstop

dlje kot diamant raste, vedji je, ni pa
mogode vplivati na barvo diamanta,
ker je ta odvisna od kolidine bora v pe-

pogrebnikov in svojcev pokojntka z
taro tntarnim vendkom na ladjo, plovba proti todki raztrosa, trikratno zvonjenje ladijskega zvonca, L,aIm govor,
raztros pepela v morje, priklon Zalne
posadke, trikratno oglaSanj e zladtjsko
sireno, vrnitev v pristaniSde. Na Zeljo
svojcev se lahko v protokol vkljudijo 5e
duhovnik, govornik, trobentad in pevci, med povratno voZnjo pa je mogode
opraviti tudi manjSo pogostitev. Do
Iani so dobili svojci v spomin pergament z vrisanimi koordinatami todke,
kjer so raztresli pepel v morje. Tega ne
dobijo ved. Slovenci smo namred veliki
dastilci priLiganja sved, zakar potrebujemo nekaj "oprijemljivega". Cvet
za pokojnika Ze lahko vrZe5 v morje,
teZko pa bi bilo obalo okrasiti s svedamt. Zato so lani postavili na koprskem
pokopaliSdu veliko skalo, tzkatere tede
voda in na kateri je prostor za plo5dice
z Lmeni pokojnikov, v bliZini pa tudi
prosto r za svede.
ffiiaw&ant k*t *prijewe{jiv sp*win
T,ansko leto je velenjsko podjetje Pogrebne storitve Babajii, d. o. o., sklenilo
s Svicarskim podjetjem Algordanza AG
pogodb o za eksklu zlvno zastopniStvo
v Sloveniji, ki je tako postala 19. dri,ava s ponudbo diamantnega pogreba.
Novost je i,euveljavljena v Svici, Veliki
Britaniji, Nemdiji in Franciji, podasi pa
se uveljavlja tudi pri nas.
"Lani smo imeli i,e trt narodila za diamantni pogreb," pravi Elvin a Babajtc
Lz Pogrebnih storitev Babajii, d. o.
o., predstavnica Svicarskega podj etja
Algordanza v Sloveniji. "Novost smo

predstavili tudi na celjski Flori, odziv
ljudi pa je bil me5an. Nekaterim se zdi
novost zelo zanrmlva in so mnenja, da
umrlo osebo podasti na poseben nadin,
drugi gledajo skeptidno, morda tudi
z odporom. Tisti, ki jih zanrma, povpra5ujejo predvsem o ceni, ataje odvisna od velikosti diamanta, o demer se
odloda narodnik. NajmanjSi diamant
- O,zs-karatni - raste priblti,no tri do
Stiri mesece in stane okrog 2500 evrov,
najvedji diama nt, tei,ek en karat, pa raste pribhLno Sest do devet mesecev in
stane okrog 9000 evrov. Velikosltnteta

pelu. Tako kot je edinstven vsak dlovek
zase, tako je edinstven ,Ciamant tz niegovega pepela."
Pri upepelitvi odraslega dloveka nasta-

ne povpredno dva

in pol kilograma

pepela , za tzdelavo diamanta pa je po-

trebnega najmanj pol kilograma, kar
pomeni, da lahko izdelaj o Lz pepela

pokojnika ved diamantou pojasnjuje.
Diamante je mogode tzdelatt tudr rz
pepela, ki je v i,an Ze pokopan, pa ni
pomembno, kako dolgo. Petnajst let,
trideset, ni pomembno. Na spletni strani Svicarskega podjetja poudariajo, da
je diam ant tz pepela pokojnika pravi
diamant, ki ima enake kemijske, fizt-

kalne in optidne lastnosti, kot jih ima
v naravi najden diamant. Za razliko

od naravnega diamanta je spominski
diamant edinstven, saj ga v laboratori-

ju"vzgojijo" samo za osebo, ki se ie za
to odlodila, ki izbere velikost in nadin
bruSenja. Spominski diamant s certifikatom, s katerim potrdijo pristnost,
velikost, brus, barvo diamanta in kemijsko sestavo, prejme narodnik v Zlahtni
Satulji. Vanj lahko lasersko vgravirajo
tudi najved 75 znakov dolgo besedilo,
ki ga je mogode videti samo s povedevalnim steklom.

Diamant lahko hranite doma v Skatlici, lahko pa ga vstavite v nakit, tako
vam spomin na ljubljeno osebo i,art
s prsta ah z vratu ali je kot obesek na
verrLrci skrit pod obleko bhzu srca...
"elove5ki dragutj izpolnjuie L,eIio po
individualnem spominu, ne nazadnie
je dudovita druLinska dedi5dina, je vedni in oprijemljiv spomin na edinstveno
in dudovito i.ivLj enj e, br eztasna p ov ezava z ljubljeno osebo, posebno stidi5de
da

spominov. Nem5ki romantik ]ean Paul
je rekel, da je spomin edinrrai,rzkaterega nas ne morejo pregnati," sklene

Elvina Babajii.
Na me dmreLju sem zasledila vpraSanje, koliko je tak diamant vreden in da
zagotovo manj, kot pladam o zanj.lazbr
postavila drugade: koliko so diamanti
sploh vredni? Toliko, kolikor pladamo
zanje? elove5ki diamant je pa vreden
natandno toliko, kolikor je vreden spomin na pokojnika.

