Kaj vam še nudimo?

Pomembno si je zapomniti!

VREDNOSTNO PISMO
V kolikor želite družino pokojneg a
razbremeniti dodatnega finančnega bremena
v povezavi s pogrebnimi stroški, ponujamo
možnost nakupa vrednostnega pisma. Ta
znesek lahko svojci porabijo za katero koli
našo storitev (ureditev groba, zmanjšanje
stroška pogreba) ali za nakup v naši trgovini
(cvetje, sveče,…)

MRLIŠKI LIST
Mrliški list lahko prevzamejo pristojne osebe
(npr. dediči) na katerikoli upravni enoti ali
matičnih uradih po Sloveniji. Predhodno
mora biti opravljena prijava smrti.

UREDITEV DRUŽINSKEGA GROBA
Družinska dinamika se kaže tudi v urejenosti
družinskega groba. Z našo pomočjo lahko
uredite grob tako, kot ste si ga vedno želeli;
očistimo spomenik, zamenjamo pesek,
obrežemo grmovje ali dostavimo novo cvetje.
Na željo vam grob tudi redno vzdržujemo.

VSE KAR MORATE VEDETI

SMRTOVNICA
Matičar spiše smrtovnico in jo pošlje
zapuščinskemu sodišču. Smrtovnica je
podlaga za uvedbo zapuščinskega postopka.
POGREBNINA in POSMRTNINA
Pogrebnina in posmrtnina sta obliki denarne
pomoči socialno šibkejšim ob smrti
družinskega člana.

PREKOP POSMRTNIH OSTANKOV

Ne pozabite!

V nekaterih primerih (selitev, več grobov in
nezmožnost vzdrževanja vseh,…) se svojci
odločijo za prekop posmrtnih ostankov iz
večih družinskih grobov v enega. Vse
podrobnosti uredite pri nas.

Besede v zahvalo
Ko nam v trenutkih izgube, šoka, apatičnosti
ali morda celo jeze, nekdo nesebično priskoči
na pomoč z besedo ali dejanjem – zahvalimo
se mu. Morda ne boste sposobni v tem
trenutku. Morda niti čez dva dni, mesec.
Morda šele čez eno leto. Zahvala nima roka
trajanja, zato je vedno pravi čas, da zahvalo
povemo na glas. Ne glede na vse; zahvala naj
pride iz srca.

Tukaj smo za vas.

PO GR EB

Odgovore na najpogostejša vprašanja
najdete na naši strani pogrebne-storitve.si
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OBRAZEC
Izpolnite obrazec, ki vam bo v pomoč pri urejanju pogreba.

Ob Vaši izgubi

Ob Vaši izgubi vam izrekamo iskreno sožalje.

Kaj potrebujete za ureditev pogreba?
I.
Potrebujete:
1. Osebni dokument pokojnega
2. Osebni dokument naročnika pogreba
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II.
Naročnik pogreba stopi v stik z nami:
1. Preko 24-ur dosegljive telefonske številke

041 776 436
2. Preko ZOOM aplikacije na naši spletni strani
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www.pogrebne-storitve.si*
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*Primerno za vse, ki nimajo možnosti prevoza, so
bolni in za tiste, ki živijo na odročnih krajih.
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Žarni pokop
Pokop v obstoječem grobu
Pokop v novem grobu
Raztros na pokopališču
Raztros izven pokopališča
Anonimni pokop
Izbor okrasne žare
Biorazgradljiva
Lesena
Kovinska
Klasični pogreb
Pokop v obstoječem grobu
Pokop v nov grob
Objava osmrtnice
Časopis
Radio
Objavna lokalna tabla
Vrsta pogreba
Verski
Lovski, gasilski, policijski, vojaški (v
primeru, da je bil pokojni del te
skupnosti)
Civilni
Cvetje
Ikebana
Venec
Žarni venček
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Govor
Lastna priprava govora
Naša priprava govora
Glasba
Pevec ali pevski zbor; ženski ali moški
glasovi
Inštrument; kitara, citre, harmonika,
violina,...
Glasba po izboru iz elektronskega
media
Lastno petje
Slika
Slika z okvirjem
Več slik na premičnem ekranu – slide
V spomin
Slikanje pogreba in izdelava foto
albuma
Snemanje pogreba
Sedmina in pogrebščina
da
ne
Posebne želje:

