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DARKOJAVORNIIC PODIETIE HELP, SENTIU V SLOVENSKIH GORICAH

Diskretno, sodufno, kokovostno in colovito

.""

Druiinsko podjetje Help Darka, latjafe ln Ane iavornik lz Sentilja v Slovensklh goricah se je v dobriir dveh
desetlerlih razvilo v eno vefjih in po l<akovosti lzstopajoiilL zasebnih pogrebno-pokopaliikih podlerij prj nas.
Tatjana prva redno zaposena v podjetju Help. V podjetj! poma
ga tudihaiAna, kikonauje iiudijp€va. NjenaIe okusna lreditev
o,oslo ov pod.eL.a rr vzono J.d,a d,oe.rar?n!pavrd^ in
formaciami, ki bi lahko zanimale pokojnikove svolce. Pohvalijose
ahkq da so edlno pogrebno podjetje z dinamiano spletno 5tranjo,
kideluje:e od leta 1999, lani so jo tudi posodobili-

Neko;je bla to monopolizirana dejavnost posebnega drurbene
sa pomena, prostoE

za

bi eden prvih lastnikov

zasebniiwo v njej ni bi o. Darkolavornikje
zasebnesa posrebnega podjetja v Podrav

ju, poleg predsodkov osmttr, so mom lpremagatiSe maEikaterl
drug slovensk predsodek, ki spremlja temo umiranja in snrti.
,Predvsem mora biti vsak delaek na6esa dela spoitljivdo umrlega
i'r do svojcev in opravljen kakovostno,( pmvi Darkq ki mu najvei

,Prcdvsen moru biti vsdk delieknaiega dela spoitljiv do

um eqd in do svojcev in opruvljen kdkovostno,k ptavi Darko, ki mu nojvei pomenijo zohvole svoicev.
Darkolavornikje podjetje posrebno pokopa iike dejavnosti resi
striraileta 1990. V tistem, za Sloven jo pre omnem aasu so v dru
:inioiem razmilljali kot o novem poslovnem izzivu. Dejavnost so

pomenijo zahva e svojcev
n kaj bi bilo poirebno spremeniti? , Predvsem zakonodajo(, pravi
Darkq( da bipoenotili kriterie, kdo in pod kaKnimi pogoji lahko
opravija to dejavnost. Krterijimorajo bltiilevio zaposle'rih, prostorska kapaciteta, tehn tni pogol .(
Da rko iavorn ik je aktiven ilan odbora sekcije pogrebne in pokopallike dejavnosti pri Ozs. Ma rca je sodeloval na kongresu irvajalcev

te dejavnosti v Gornii Radeoni in tam prcdstavil etiani kodeG izv:ialcev posrebne in pokopaliike deiavnosti.

zatelioplavjab leto pozneje na obmofjuobaine Pesnica. omliso
ledino in si pofasiv upravjanje pridobi\,€ i pokopalGae za poko
pa i5aem. Osnovna dejaviostjevsa leta pogrebna in \zdr:evanje

Besedlo in sliki:Breda Maleniek

pokopaliii, v dveh desetletjih pa so ponudbo rariiriliie na proda-

jo nagrobnih dodatkov in kamnoseikih storitev Diskretno, soauI 'o. predlse * pa l:\ovo.llo po.k bio za p€v v+ rr poma8ajo
vvseh mo:nlh situacijah, kiob snr.linajbl:jih padejo na lanrena
svojcev Podjetje Help je imelo svoje prue poslovne prostore v
Lenatu. Leta 1993 so odkupili del objekta na Mariborski cesti v
Sentiju v Slovenskih soricah, leto zatem 6e preostalo. Danes so
preurelenl in obnovljeni poslopje n prostori podjetja okusno in
sodobno oprem jen i. Uredi i so jih z :elo, da tudi judem na pode
:eliu, kinisovezanina mestna pokopaliaaa, nudiio 6irok izbor po
grebne opreme, da skratka poskbe za celovitosl stodtev ob smni
in da svojcem ob :a ovanju prihranijo ae vse uradne poti, aas in
skrbi. Urediliso poseben prostor za poslovitev wojcev od pokojnika pred upepelirvijo, od eta 2003 pa tudi hrambo pokojnikov
ki so umrli doma. Delo je zahtevno in napornq saj so dosegjivi
24 ur na dan in vse dniv letu. aas odzivnonrje kratek.lmajodve
pogr€bnivozili, mali ra^tavni prostor za izboropremeza pogrebe,
itevilne zunanje sodebvce, od pevcev do govorcev
Ze vsa leta v povpreiju zaposlujejo od iest do devet de avcev Spre
riembe v obliki pokopa, ko klasiine pokope vse boljnadome5iajo
iarni, sojim omosoEile zmanj5anje zaposenih z nekdanjih enajst
na sedanjih devet. ob komuna nem deavcuje bila Darkova:ena
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