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Slovenske gorice • Razliena grobna mesta 
po razlienih cenah 

Vecina brez prostora 
za raztros pepela 
KO se odloCijo za prenovo pokopaliSca, obcine danes poko
. paliScem poleg klasienih grobov dodajajo fame zidove, far
ne grobove, prostore za raztros pepela ... , gudje pa izberejo 
vrsto grobnega mesta po svoji zegi in finanenih zmoZnostih. 

Grobnina za pM najem z.arnega graha na tmouskem pokopaliScu ~ane 
180, letno vzdrievanje pa 25 evrov. 

Projekt celovite prenove pokopalisca v Tmovski vasi je trajal dYe 
leti, danes pa se lahko obcani pohvalijo s pokopaliscem, ki je konku
rencno vsakemu vecjemu sodobnemu pokopaliscu, saj ponuja vso 
potrebno pokopalisko infrastrukturo. Novosti v ponudbi so zami zid, 
kjer je na vsaki strani v dveh vrstah na voljo po deset nis, v katere je 
mogoce postaviti po stiri zare, '9 zamih grobov in prostor za raztros 
pepela pokojnika. Grobnina za prvi najem zarnega groba stane 180, 
za zamo niSo 1.700, za raztros pepela in vpis na skupno obelezje pa 
280 evrov, medtem ko znasa letna grobnina na pokopaliseu v Trnovski 
vasi za zarni grob in zamo niSo po 25, za raztros pepela pa 11 evrov. 

V obcini Lenart imajo dye pokopalisci, in sicer v Lenartu in Volici
ni. Po besedah Mirka Kojca iz obeinske uprave imajo poleg klasienih 
grobnih mest na obeh pokopaliscih se zame grobove, na lenarskem 
stoji tudi zami zid, pepela pokojnika pa se ni mogoce raztrositi. Za za
kup nise v zamem zidu je treba placati 3.605,4' evra, za vzdrZevanje 
pa potem se 8,'7 evra. Najem zamega groba stane 8,98 evra letno, pri 
prvem najemu pa je treba placati se za temelje, in sker 192,76 evra .. 

Tudi v obcini Sveta Trojka so na pokopaliscuuredili zami zid in zar
ne grobove, prostora za raztros pokojnikovega pepela pa se nimajo. 
Ob prvem najemu zamega groba je treba placati 183 evrov, stroski 
letnega vzdrzevanja pa so doloceni po kvadratnem metru in znasajo 
8,9 evra, torej tudi za zamo niso. lami zid je na trojiskem pokopaliscu 
na lastne stroske zgradilo zasebno podjetje, ki zame nise prodaja po 
priblizno 900 evrov. 

V obeini Cerkvenjak so ze uredili zame grobove, ostalo se nacrtu
jejo. Simona Kramberger iz obcinske uprave pojasnjuje, da sta tako 
prostor za raztros pepela kot postavitev zamega zidu predvidena v 
sklopu siritve pokopalisca, za katerega se pripravljajo projektno doku
mentacijo. Najemnik mora za prvo ureditev zamega groba placati 20 
evrov, sicer pa je cena letnega najema grobnega mesta izracunana po 
kvadratnem metru, ki znasa 9 evrov, kar torej za zami grob v velikosti 
1,' kvadratnega metra znasa 9,90evra. Imetnikom elektricne luci na 
grobnem prostoru se k letni najemnini dodajo se stroski porabe elek
trike v visini dveh evrov. 

Na pokopaliscu v obeini Sveti Andraz zaenkrat nimajo ne zamih gro
boy in zarnih nis, niti prostora za raztros pepela. 

Tako je tudi na destmiskem pokopaliseu, kjer imajo velike tezave s 
prostorom. »Na pokopaliscu smo leta 1996 zgradili poslovilni objekt 
s parkimimi mesti. Pet let kasneje smo pripravili idejni projekt za si
ritev pokopalisca, v okviru katerega je bila med drugim predvidena 
tudi postavitev zamega zidu in povecanje grobnih polj na spodnjem 
delu pokopalisca. lal se ni nadaljevalo v tej smeri, ampak je bil naro
cen novi projekt, za katerega je obcina plaeala priblizno 21.000 evrov, 
investicija pa bi potem stala 1,5 milijona evrov. Ker moramo resiti pro
blem premajhnega pokopalisca, nas zdaj eaka priprava projekta, ki ga 
bomo lahko tudi izpeljali,« razlaga destmiski zupan Franc PukSic. 

V obcini Jursinci imajo poleg klasicnih grobov urejen tudi zami zid, 
cena kupnine za zamo niso pa je 1.220 evrov. 

SenkaDreu 
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Podravje • Se vedno najvec fumih pokopov, V porastu raztros pepela 

Obcine urejajo obmocja za raztros pepela 
Cerkev tej obliki pokopa nasprotuje 
VpraSanje smrti in pogreba najdraijih se dotika Clovekovih zelo osebnih Custev in zato je za mnoge izjemne~ 
pomena tudi naCin slovesa od bliZnjih. V Sloveniji prevladuje pokop z taro, upada stevilo pokopov s krsto, v. 
pogostejsi pa postaja pokop z raztrosom pepela; In ceprav vse vee obein ureja posebne prostore za ta name 
takSni obliki pokopa nasprotuje katolis"ka cerkev. 

Zakon 0 pokopaliski dejavnosti 
opredeljuje stiri obI ike pokopov -
z zaro, s krsto, pokop, ki se opravi 
po predpisih, ki urejajo vojna gro
bisca ali prikrita vojna grobisca, ter 
pokop z raztrosom pepela. Slednja 
oblika pokopa je dovoljena na 
posebej dolocenem prostoru na 
pokopaliscu ali zunaj njega. Imena 
pokojnih, razen pri anonimnem po
kopu, so, ce narocniki pogrebov to 
zelijo, napisana na skupnem nag
robniku. Na prostoru za raztros 
pepela je urejen skupni prostor 
za polaganje cvetja in priziganje 
svec. Izven tega prostora cvetja 
in drugih predmetov ni dovoljeno 
polagati, pray tako je prepovedno 
hoditi po tern prostoru, razen za 
namene vzdrZevanja pokopalisc. 

Raztrosov pepela vee 
kot pokopov 5 krsto 

PlosCa z imeni in priimki umrlih, katerih pepel je bit raztrosen na za to posebej doloCenem mestu. 

Ob tern pa belezijo tudi odlocit-
V Siovenski Bistrici je tovrstna ve svojcev po ukinitvi obstojecih 

moznost pokopa omogocena na zamih grobov in raztros pepela 
mestnem pokopaliscu v neposre- pokojnih, kotje sliSati, tudi zaradi 
dni blizini poslovilne vezice, prvi znizanja stroskov vzdrZevanja. 
raztros pa je bil opravljen leta 2012. Ta novodobnejsi nacin poko-

»Odkar je raztros mogoc, je ~~o " pa je omogocen tudi na Ptuju.lz 
na tak naein opravljenih 60 pogre-' Javnih sluzb Ptuj so odgovorifi: 
boy. Opazamo porast takega na- »Pokop z raztrosom pepela se na 
ana pokopa, zlasti v zadnjih dveh ptujskem pokopaliseu izvaja od 
letih. Tako je lani delez pokopov leta 2018 in od takrat do sredine 
z raztrosom pepela znasal 15 %, januarja se je izvedlo 38 tovrstnih 
pogrebov s krsto je bilo manj kot pokopov. V letu 2019 je bilo na ptu-
10 %, vseh pcigrebov skupaj pa je jskem pokopaliscuizvedenih 183 
bilo 115. Na prostoru za raztros pogrebov. Od tegaje bilo 19 klasic
pepela se lahko na tabla zapisejo nih, 20 z raztrosompepela ter 144 
imena pokojnih, vsako leta pa se zamih pokopov.« 
zgodi, da se nekaj pokojnih pokop- Pokop z raztrosom pepela v 
Ije anonimno - torej brez napisa,« odlokih 0 pokopaliski dejavnosti 
je podatke predstavil Modest Mo- predvideva tudi vee podravskih 
taln iz.bistriske Komunale. obcin, med njimi tudi Markovci, 

Zelenka, kjer se opravlja raztros pepela v Slovenski Bistrici 

Podravje • Mladi in alkohol 

a za zdaj ta moznost ostaja Ie se 
na papirju. »Prostor z obelezjem 
bomo uredili takoJ, ko bo vreme 
dopuscalo, denar v proracunu pa 
imamo ze zagotovljen,« je zatrdil 
markovski zupan Milan Gabrovec. 
Tekom leta se bodo te investicije 
lotili tudi v Majsperku 

Cerkev: "Raztros pepela 
ni dovoljen, zupnik ne 
sme prisostvovati" 

Amedtem ko imajo Ijudje cedalje 
manj zadrZkov do te oblike pokopa, 
pa raztrosu pepela nasprotujejo v 
Katoliski cerkvi. Kongregacija za 
nauk vere, ki jo sestavljajo kardinali 
in drugi uradniki, je ze pred slabimi 
stirimi leti objavila navodila 0 poko
pu pokojnih in shranjevanju pepela 
v primeru kremacije (seziga). Med 
drugim je zapisano, da raztros pe
pel a v zrak, zemljo ali vodo ni do
voljen. Na prosnjo slovenskih sko
fov so lani posredovali se dodatna 
pojasnila in izrecno zapisali; da ni 
dovoljen pogreb z raztrosom niti 
na pokopaliscih, ki imajo posebno 
mesto za raztros. To pomeni, da 
duhovnik lahko pred samim raztro
som pepela opravi ustrezen del 
pogreba (tudi pogrebno maso) v 
mrliski vezici, cerkvi oz. na drugem 
primernem mestu ob zari pokojni-

Kazenza 
nezakoniti raztr~ 

z globo od 300 do 500 evrov 
se za stoTjeni prekrsek kaznuje 
posamemik, ce pokopge pokojl 
ali raztrosi pepel pokojnika 
na mestu, 1ger to ni dovogeno, 
oziroma za to nima ustrezneg~ 
soglasja,je se zapisano v zakor 

ka, ne sme pa prisostvovati pri pr 
nosu pepela pokojnika na mes1 
raztrosa (sprevodu) in pri dejan, 
raztrosa. 

V smemicah za krscanski poko 
je glede raztrosa pepela se zapis; 
no, da je zelja, da bi bil umrli ra 
tresen v morju,. gorah, gozdu 01 

roma na pokopaliScu, krSeansk 
nesprejemljiva, saj je v taksnih pI 
merih bolj pouda~ena Ijubezen d 
narave in zemeljskega zivljenja k< 
pa z bogom in bliznjimi. Ob ter 
izpostavljajo se en vidik: »Poko 
z raztrosom pepela izpusea mo: 
nost za molitveno spominjanj 
pokojnika, ki izhaja iz obiskovanj 
groboy. Kdor nima groba, ne d< 
pusca sporn ina, zato hitro pride d 
pozabljanja.« 

Mojca Vtl 

Trgovci in gostinciprodajajo alkohol mladoletnim 
Pomoenik komandirja policijske postaje Ptuj Andrej Karba je poudari~ da so proti koncu leta v gostinskih lokalih izvajali poostreJ 
nadzoruporabe alkohola in zaznali precej krsitev. V primerjavi z lanskim letom gre za 83-odstotni porast. 

Ravnateljica OS Ljudski vrt Tatja- temvec tudi v trgovinah. Nekate- bairn je menila,da bo korak naprej 
na Vaupotic Zemljic je izpostavila, ri trgovci brez kancka slabe vesti dosezen, ko bodo Ijudje 0 zlorabi 
da je pray, da se nad tocenjem prodajajo alkoholne pijaee mlado- alkohola in drugih tezavah, ki jih 
alkohola mladoletnim osebam iz- letnim. Ce jih kdo na to opGlzori, se ta posredno povzroca, zmogli od
vaja poostren nadzor: »Gostinci izgovarjajo, da je otrok prisel kupit prto govoriti: "Tudi starsi pogosto 
bodo tako ugotovili, da se jim to za oceta ali mamo. Cetudi je prise I naredijo napako, ko 12-, 13-letnim 
ne izplaca, ce ze moralno ne ra- kupit za predsednika drzave, se to fantom ponudijo alkohol (pivo), in 
zumejo, da to ni pray. lelim, da se ne sme. Na tem podrocju nas vse sicer z besedami, saj zdaj pa .si ze 
nadzor nadaliuie. ker I!re za veliko skuoai eaka se veliko dela.« Me- nravi mn~ki. N;:lIhnr n~rI nrnrl~in 

z nami veliko bolje urejen. Za pre 
dajo je treba pridobiti dovoljenjE 
Prvic, ko je ugotovljena krsite\ 
prodajalec dovoljenje izgubi in g 
ne more nikoli vee pridobiti. Takl 
lahko trgovino ali lokal sarno Sl 
zapre. Prodaja alkohola je locen; 
od supermarketov in to niso taki 
"7bhl,':I rll"\~ot1'Iii\li i.,.rloll,i~"::!I n .... J."ln · j 


