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1. PRAVNI TEMEU 

Drlavni zbor RS je v letu 2016 sprejel Zakon a pogrebni in pokopaliski dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 
st. 62/216) s katerim je uredil pogrebno in pokopaliSko dejavnost. Skladno z doloeili 3. elena navedenega 
zakona je zakonodajalee doloeil, da pogrebna dejavnost obsega: 
- zagotavljanje 24-urne delurne slulbe, ki je obvezna obeinska gospodarska javna slulba, ter 
- prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. 

Skladno z doloeilom prvega odstavka 5. elena Zakona 0 pogrebni in pokopaliski dejavnosti /ZPPDej/ je 24-
urna delurna slulba obvezna obeinska gospodarska javna slulba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske javne slulbe. V skladu z 8. elenom ZPPDej 24-urna delurna slulba obsega vsak prevoz od 
kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalea javne slulbe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije 
pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov 
izvajalea javne slulbe, vkljueno z uporabo le-teh. 
Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, pa obsega (drugi odstavek 5. elena ZPPDej): 
- prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna delurna slulba, 
- pripravo pokojnika, 
- upepelitev pokojnika ter 
- pripravo in izvedbo pogreba. 

Skladno z doloeili 6. elena Zakona a pogrebni in pokopaliSki dejavnosti /ZPPDej/ je izvajalee ali izvajalka 
pogrebne dejavnosti lahko pravna ali fiziena oseba, ki izpolnjuje pogoje, doloeene z Zakonom a pogrebni 
in pokopaliSki dejavnosti /ZPPDej!' in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki pa ni 

1 V skladu z dolocilom 6. elena Zakona 0 pogrebni in pokopaliski dejavnosti /ZPPDej/ mora izvajalec pogrebne dejavnosti izpolnjevati 

naslednje minimalne pogoje: 
• da je registriran za opravljanje pogrebne djavnosti in ima, ce je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt, 

• da ima zaposleni najmanj dye osebi, 

• da ima najmanj enD posebno vazUo za prevoz pokojnikov, ki se uporavlja izkljucno v te namene, 

• da ima primeren prostor za poslovanje s strankami, 

• da ima zagotovljen ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov, 

• da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika, 

• da ima najmanj eno transportno krsto, 

• da zagotovi ustrezno zascito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zascitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki, 

• da poda izjavo 0 zagotavljanju osnovnega pogreba. 
Navedene pogoje mora izvajalec pogrebne dejavnosti izpolnjevati ves cas opravljanja dejavnost'l. Pogoje 'IZ navedene tretje in 

sed me alineje pa mora izvajalec pogrebne dejavnosti izpolnjevati Ie pri opravljanju storitev prevoza pokojnikov. Na tem mestu 

moramo opomniti, da sta ministra, pristojna za zdravje in za gospodarstvo sprejel Pravilnik 0 minimalnih standardih in normativih 

za izvajanje pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, st. 42/2017). 
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potrebno za izvajanje 24-urne delurne slulbe. Dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti izda 
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, na zahtevo vlagatelja. 

2. OCENA STANJA 

Skupseina nekdanje Dbeine Kranj je v letu 1986, na podlagi Zakona 0 pokopaliski in pogrebni dejavnosti 
ter 0 urejanju pokopalisC!ZPPDUP/ (Uradni list RS, sl. 34/84) sprejela Ddlok 0 pokopaliskem redu (Uradni 
vestnik Gorenjske, st. 19/86, 9/88). Skladno z navedenim moramo opomniti, da je zakonodajalec z 
uveljavitvijo Zakona 0 pogrebni in pokopaliski dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, st. 62/16) v 61. elenu 
dolo"eil, da obeinski predpisi, ·lZdani na podlagi Zakona 0 pokopaliski in pogrebni dejavnosti /ZPPDUP/ 
prenehajo veljati, se pa uporabljajo do sprejetja novih obeinskih predpisov po Zakonu 0 pogrebni in 
pokopaliski dejavnosti ZPPDej/, ki morajo biti izdani najpozneje v enem letu od uveljavitve zakona, t.j. do 
15. oktobra 2017. 

3. RAZLOGIIN CIUI, ZARADI KATERIH JE ODLOK POTREBEN 

Z odlokom bo Mestni svet Mestne obeine Kranj; 

• ob spostovanju ustavnega naeela zakonitosti (tretji odstavek 153. elena Ustave RS), ki doloea, da 
morajo biti podzakonski akti v skladu z ustavo in zakoni ter 

• ob spostovanju doloeila 61. elena Zakona 0 pokopaliSki in pogrebni dejavnosti /ZPPDej/, ki 
doloea, da obeinski predpisi, izdani na podlagi Zakona 0 pokopaliski in pogrebni dejavnosti 
/ZPPDUP/ prenehajo veljati, se pa uporabljajo do sprejetja novih obeinskih predpisov po Zakonu 
o pogrebni in pokopaliski dejavnosti ZPPDej/, ki morajo biti izdani najpozneje v enem letu od 
uveljavitve zakona, I.j. do 15. oktobra 2017; 

podrobneje doloeil naein izvajanje obvezne obeinske gospodarske javne slulbe 24-urne delurne pogrebne 
slulbe v Mestni obeini Kranj v skladu z doloeili 3. in 7. elena Zakona 0 gospodarskih javnih slulbah /ZGJS/. 

Ddlok 0 statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno 
podjetje d.o.o. (Uradni list RS, st. 55/11) v 4. elenu doloea dejavnosti javnega podjetja, med njimi tudi 
pogrebno dejavnost, v nadaljevanju istega elena pa doloea, da prednostno opravlja gospodarske javne 
slulbe. Skladno z navedenim je z obravnavanim odlokom, upostevaje doloeilo 6. elena Zakona 0 

gospodarskih javnih slulbah /ZGJS/ doloeeno, da 24-urno delurno pogrebno SIUlbo opravlja Komunala 
Kranj, javno podjetje d.o.o., ki upravlja z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje predmetne javne 
slulbe, lastnik katerih je Mestna obeina Kranj. 

4. POGLAVITNE RESITVE 

Mestna obeina Kranj je Ddlok 0 naeinu opravljanja obvezne obeinske gospodarske javne sluzbe 24-urne 
delurne pogrebne slulbe v Mestni obCini Kranj pripravila v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, Institutom 
za lokalno samoupravo in javna naroeila Maribor. 

Poglavje 1. Splasne dalacbe: doloea javno SIUlbo, ki je predmet odloka, vsebino odloka, uporabnike 
storitev, pomen izrazov. 

Poglavje 2. Organizacijska in prostorska zasnava apravljanja javne sluzbe doloea, v kaksni obliki se javna 
slulba zagotavlja in kdo je izvajalec (Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.) ter na katerem obmoeju 
izvajalec izvaja javno SIUlbo (celotno obmoeje Mestne obeine Kranj). 

V 3. paglavju je doloeena vrsta in obseg javne slulbe. 

V 4. paglavju so doloeeni pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne slulbe. 

V 5. paglavju so doloeene pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne sluzbe. 

V 6. paglavju so doloeeni viri financiranja javne slulbe. 
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V 7. poglavju so doloeeni objekti in naprave, ki so potrebni za izvajanje jayne slu'be. 

Poglavje 8. Cene storitev jayne slulbe: Metodologijo za oblikovanje cen storitev je doloeila Vlada RS z 
Uredbo 0 metodologiji za oblikovanje cen 24-urne de,urne slu,be (Uradni list RS, Sl. 5/18). Uredba doloea, 
da predlog cene storitve jayne slulbe pripravi izvajalec jayne slu,be, potrdi pa jo mestni svet. 

V 9. poglavju je zapisano, kdo izvaja nadzor nad doloeili odloka. 

V 10. poglavju Kazenske dolocbe so doloeene visine glob. 

V 11. poglavju je zapisan zaeetek veljavnosti predlaganega odloka. 

5. OCENA FINANCNIH IN DRUGIH POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ODLOKA 

V skladu z doloeilom 137. elena Poslovnika Mestnega sveta Mestne obeine Kranj mora obrazlo,itev 
osnutka akta vsebovati tudi oceno finanenih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta. Skladno z 
navedenim smo pripravili oceno finanenih in drugih posledic, ki se nanasajo na izvajanja 24-urne de,urne 
pogrebne slu,be v skladu z doloeili veljavne Uredbe 0 enotni metodologiji za oblikovanje 24-urne de,urne 
slu,be (Uradni list RS, Sl. 5/18 - v nadaljevanju Uredba). 

5.1. Izhodisca pri oblikovanju obracunske cene storitve za preteklo obracunsko obdobje 

V skladu z Odlokom 0 pokopaliskem redu v obeini Kranj je Kornunala Kranj, javno podjetje, d.o.o, izvajalec 
pogrebne in pokopaliske dejavnos!, v okviru katere izvaja tudi storitve, ki jih ZPPDej opredeljuje kot 24-
urno de,urno pogrebno slu'bo. Te storitve izvaja v delovni enoti Pogrebna slu,ba, ki organizacijsko sodi v 

sektor Mestne slulbe. Za spremljanje stroskov obvezne GJS je bilo v letu 2018 odprto posebno stroskovno 
Dziroma poslovnoizidno mesto. 

Pri oblikovanju cene storitev 24-urne delurne pogrebne slu,be smo upostevali metodologijo doloeeno v 
Uredbi. Izhajali smo iz dejanskih podatkov 0 stroskih iz raeunovodskih evidenc za leta 2017 in dejanskega 
stevila prevzetih pokojnikov v letu 2017. 

Stevilo prevzetih pokojnikov v letu 2017 je bilo 376, od tega je bilo 38 pokojnikov prepeljanih na obdukcijo 

v Ljubljano. Velika veeina pokojnikov je bila pokopana na Mestnem pokopaliseu v Kranju ali pokopaliseu 

Bitnje. 

Donos na poslovno potrebna osnovna sredstva sma dolocili v visini 5 % ad nabavne vrednosti osnovn'lh 
sredstev v lasti podjetja na dan 31.12.2017, ki se uporabljajo za izvajanje storitev 24 urne de,urne slulbe. 
Prihodki od storitev, povezanih 5 prevozom na obdukcijo, odvzemom organov oziroma drugimi postopki 
na pokojniku so v kalkulaciji cene odsteti od stroskov. Upostevani so dejanski prihodki, zaraeunani v letu 

2017. 

Obraeunska cena je doloeena v EUR na pokojnika in za leta 2017 znasa 206,17 EUR brez DDV. 
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OBRACUNSKA KALKULACIJA ZA 24 URNO DEZURNO SLUZBO 

1. NEPOSREDNI STROSKI 
a) Slroski maleriala 
b) Slroski slarilev 
c) Slraski dela 
d) Amartizacija 

2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROSKI 
a) Slroski maleriala 
b) Slraski slarilev 
c) Slraski dela 
d) Oslala (najemnina infraslruklure) 

3. SPLOSKI NABAVNO PRODAJNI STROSKI 
4. SPLOSNI UPRAVNI STROSKI 
6. OBRESTIIN NEPOSREDNI STROSKI PRODAJE 
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 
8. DONOS 

Lastni straski z danasom 
Prihadki abdukcija 

Slraski 24 urne dezurne sluzbe 
Stevilo pokojnikov 
cena v EUR na pakojnika 

vEUR 
73.595 
12.487 

o 
48.153 
12.955 

8.713 
o 
o 

4.213 
4.500 

939 
6.886 

o 
o 

3.450 

93.583 
-16.062 

77.521 
376 

206,17 

5.2. Izhodisca pri ablikovanju predracunske cene sloritve za prihadnje abraeunsko obdobje 

Staritve 24 urne delurne slulbe se bada izvajale na abmaeju celotne Mestne abeine Kranj. Uradna 
statistika spremlja stevila smrti po kriteriju stalnega bivalisea pakajnikav, ne pa po kraju smrti, zata nam 
za leta 2017 ni uspela pridabiti taenega padatka umrlih na abmaeju MOK. 

Glede na pridabljene padatke a stevilu umrlih v balnisnici na Galniku in v Damu upakajencev v Kranju ter 
aceni stevila umrlih na abmaeju primestnih krajevnih skupnasti acenjujemo, da se bo stevila pakajnikav 
v prihadnjem abraeunskem abdabju padvajila, v predraeunski kalkulaciji je zata upastevanih 752 
pakojnikav. 

Stroske v predraeunski kalkulaciji za prihadnje abraeunska abdabje sma ocenili na padlagi straskav v 
abraeunski kalkulaciji za leta 2017. Nekatere vrste stroskav in danos, ki je daloeen na padlagi stanja 
asnovnih sredstev na dan 31.12.2017, se zaradi paveeanega absega pokojnikav ne boda spremenili, zata 
smo njihov abseg zadrlali na visini iz leta 2017. Stroske, ki pa imaja variabilen znaeaj, sma ustrezno 

paveeali. 

Predraeunska cena na pakajnika znasa 179,95 EUR brez DDV. 
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PREDRACUNSKA KALKULACIJA ZA 24 URNO DEZURNO SLUZBO 

1. NEPOSREDNI STROSKI 
a) Siroski maleriala 
b) Siroski slorilev 
c) Siroski dela 
d) Amortizacija 

2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROSKI 
a) Siroski maleriala 
b) Siroski slorilev 
c) Siroski dela 
d) Oslalo (najemnina infraslruklure) 

3. SPLOSKI NABAVNO PRODAJNI STROSKI 
4. SPLOSNI UPRAVNI STROSKI 
6. OBRESTI IN NEPOSREDNI STROSKI PRODAJE 
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 
8. DONOS 

Lastni stroski z donosom 
Prihodki obdukcija 

Stroski 24 urne dezurne sluzbe 
Stevilo pokojnikov 
cena v EUR na pokoJnika 

vEUR 
139.914 

24.974 
o 

96.306 
18.634 

15.320 
o 
o 

6.320 
9.000 

1.878 
6.886 

o 
o 

3.450 

167.448 
-32.124 

135.324 

752 
179,95 

Prikazani izraeuni predstavljajo neobvezujoeo osnovo za odloeanje na organih MO Kranj. Podatkovne 
osnove niso popolne, saj gre za zaeetek izvajanja nove Uredbe 0 metodologiji za oblikovanje cen 24-urne 
delurne slulbe. 

Mestnemu svetu Mestne obeine Kranj predlagam, da po obravnavi sprejeme naslednji 

SKLEP 

Sprejme se Odlok 0 naeinu opravljanja obvezne obcinske gospodarske jayne slulbe 24-urne delurne 
pogrebne slulbe v Mestni obcini Kranj - osnutek 

pripravil~~ 
Martina FU' 

a za gospodarstvo in 
gos darsk 'avne slulbe 
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OSNUTEK 

Na podlagi 6l.in 62. elena lakona 0 lokalni samoupravi /llS/ (Uradni list RS, st. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 14/15 - lSPDSlS-1, 30/18), 3. in 7. elena Zakona 0 gospodarskih javnih slulbah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, st. 32/93,30/98, 127/06-ZJZP, 38/10, 57/11-0RZGJS40), 3. elena lakona 0 pogrebni in 
pokopaliski dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, st. 62/16) in 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list 
RS, st. 30/17) je Mestni svet Mestne obeine Kranj na svoji ....... seji dne ". sprejel 

Obrazloiitev: 
V skladu z dolaeilom prvega adstavka 61. Clena lakona a lokalni samoupravi IllS! obCina zagotavlja opravljanje 
javnih slulb, ki jih v skladu z zakonom doloCi s svojim splosnim aktom, in javnih slulb, za katere je taka doloeeno 
z zakonom (lokalne javne slulbe). Lokalne gospodarske javne slulbe so urejene v razlienih zakonih, ki jih je 
potrebno pri oblikovanju tego odloka tudi upostevati. Kat je doloeeno z 62. Clenom Zakona a lokalni samoupravi 
IllS! naCin in pogoje opravljanja javne slulbe predpiSe obCina, ee zakon ne doloea drug ace. Vsebinsko enako 
doloeilo zasledimo v 3. tlenu Zakona a \10Spod\JrSkih javnih slulbah !ZyJS/, ki v druge'r odstavku doloea, do naCin 
opravljanja lokalne gospodarske javile slulbe predpise lokalna skupnost (obC/np) z odlokom taka, do je 
zagotov/jeno njihova izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokrolenih' oskrbovalnih sistemov. 1 
navedenim predpisom se za posamezno gospodarsko javno slulbo doloCi: 

o organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in stevilu izvajaleev (v relijskem 
obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, no podlagi koneesije); 

o vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev; 
o pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin; 

• pravice in obveznosti uporabnikov; 
o viri finaneiranja gospodarskih javnih slulb ter njihova prostorska razporeditev; 

o vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne slulbe, ki so lastnina lokalne 
skupnosti ter del javne lastnine,ki je javno dobra in varstvo, ki go uliva; 

o drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne slulbe. 

No tem mestu moramo opomniti no doloeilo 3. Clena lakona a pogrebni in pokopaliski dejavnosti !lPPDej/, ki 
doloea, da pogrebna dejavnost obsega zagotav/janje 24-urne delurne slulbe, ki je obCinska gospodarska javna 
slulbo, 

ODlOK 
o NACINU OPRAVUANJA OBVEZNE OBCINSKE GOSPODARSKE JAVNE SlUZBE 24-URNE DEZURNE POGREBNE 

SLUZBE V MESTNI OBCINI KRANJ 

1 Splosne dolocbe 

1. clen 
(javna sluzba) 

Ta odlok doloea naein opravljanja obvezne obeinske gospodarske javne sluzbe 24-urne delurne pogrebne sluzbe 
(v nadaljevanju: javna slulba) v Mestni obeini Kranj (v nadaljevanju: mestna obeina). 

Obraz/oiitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z doloeilom 62. Clena Zakona a lokalni samaupravi IZLS/, ki doloea, do obCina 
predpise naein in pogoje oprav/janja lokalnih javnih slulb, ee zakon ne dolo co drugace. Vsebinsko enako doloeilo 
zasledimo v drugem odstavku 3. Clena lakona a gospodarskih javnih slulbah !lGJS/' ki .doloea, do naCin 
opravljanja lokalnih gospodarskih javnih slulb predpise lakalna skupnost (obCina) z odlokom taka, do je 
zagotov/jeno njihova izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokrolenih oskrbovalnih sistemov. No tem 
mestu moramo opomniti no dolocilo 3. Clena lokona a pogrebni in pokopaliski dejavnosti !ZPPDej/' ki doloea, do 
pogrebna dejavnost obsega zagotav/janje 24-urne delurne slulbe, ki je obeinsko gospodarska javna slulba. 

2. clen 
(vsebina odloka) 

Stem odlokom se doloea naein opravljanja javne sluzbe, ki obsega: 

o organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne slulbe, 

o vrsto in obseg storitev javne slulbe ter njihovo prostorsko razporeditev, 

o pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

• pravice in obveznosti uporabnikov1 
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• vire financiranja jayne sluzbe in nacin njenega oblikovanja, 
• vrsto in obseg objektov in naprav/ potrebnih za izvajanje jayne sluzbe, ki so lastnina obcine, 
• cene storitev jayne sluzbe, 
• nadzor nad izvajanjem jayne sluzbe, 
• kazenske doloebe. 

Obrazloiitev: 
8esedilo je oblikovano v skladu z doloeilom 7. Clena Zakona a gospodarskih javnih slulbah /ZGJS/' ki doloea, do 
se z odlokom a naCinu opravljanja gospodarske javne slulbe za posamezno gospodarsko javno slulbo doloCi: 

• organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in stevilu izvaja/cev (v relijskem 
obratu,javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, no podlagikoneesije), 

• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 

• pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

• praviee in obveznosti uporabnikov, 

• viri jinanciranja gospodarskih javnih slulb in naCin njihovega oblikovanja, 

• vrstd in obseg objektovin naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne slulbe, ki so lastnina lokalne 
skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobra in varstvo, ki go uliva, 

• drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne slulbe. 

3. clen 
(uparabniki) 

Uporabniki storitev javne sluzbe so naroeniki pogreba. 

Obraz/oiitev: 
Z besedilom so doloeeni uporabniki storitev. 

4. clen 
(ilrali) 

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pam en, kat je doloeen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopalisko 
dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi. 

Obroz/oiitev: 
Z besedilom se doloea pomen izrazov uporabljenih vodloku. 

5. clen 
(uporaba predpisov) 

Za vprasanja v zvezi z izvajanjem javne sluzbe iz prvega elena tega odloka, ki niso posebej urejena stem odlokom, 
se uporabljajo doloeila zakona, ki ureja pogrebno in pokopalisko dejavnost in zakona, ki ureja gospodarske javne 
slulbe. 

Obraz/oiitev: 
Z besedilom se doloea ti. subsidiarna uporabo zakonov, ki urejajo posomeznejovne slulbe V skladu z novedenim 
se za vsa vprasanja v zvezi zizvajanjem javne slulbe; ki niso posebej urejena stem odlokom, uporabljajo dolo.eila 
teh zakonov. 

2 Organilacijska in prastarska lasnava apravljanja javne slulbe 

6. clen 
(ablika lagatavljanja javne slulbe) 

Mestna obeina zagotavlja opravljanja javne slulbe v javnem podjetju Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. (v 
nadaljevanju: izvajalec javne slulbe). 

Obraz/oiitev: 
8esedilo je oblikovano no podlagi doloeila 6. Clena Zakona a gospodarskih jovnih slulb /ZGJS/' ki doloea, do 
lokalna skupnost (obCina) zagotavlja gospodarske javne slulbe v naslednjih oblikah: • v reiijskem obratu, • v 
javnem gospodarskem zavodu, • v javnem podjetju, • z dajanjem koneesij. 
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7. clen 
(obmocje zagotavljanja javne sluzbe) 

Opravljanje javne slulbe se izvaja na obmoi'ju eelotne mestne obi'ine. 

Obrazloiitev: 

OSNUTEK 

Besedilo je oblikovano v skladu z doloeilom prve alineje prvega odstavko 7. elena Zakona a gospodarskih javnih 
sluibah !ZGJS/' ki doloea, do lokalna skupnost z odlokom za posamezno jovno sluibo doloc; tudi organizacijsko in 
prostorsko zasnovo za opravljanje jayne sluibe. ' 

3 Vrsta in obseg storitev javne sluzbe 

8. clen 
(vrsta in obseg storitev javne sluzbe) 

Z storitvami javne slulbe se zagotavlja 24-urna delurna pogrebna slulba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do 
hladilnih prostorov izvajalea javne slulbe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukeije pokojnika, odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalea javne slulbe, vkljui'no z uporabo 
le-teh. 

Obrazloiitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z doloeilom druge alineje prvega odstavko 7. Clena Zakona 0 gospodarskih javnih 
sluibah !ZGJS/' ki dolo co, do lokalna skupnost Z odlokom za posamezno javno sluibo doloc; tudi vrsto in obseg 
storitev jayne sluibe. V skladu z navedenim je besedilo oblikovano no podlagi doloWa 3. Clena Zakona 0 pogrebni 
in pokopaliski dejavnosti !ZPPDej/, ki doloea, do pogrebna dejavnost obsega zogotavljanje 24-ume deiurne 
sluibe, ki je obvezna obCinska gospodarska javna sluiba, ter prevoz, priprovo in upepelitev pokojnika ter priprovo 
in izvedbo pogreba. No tem mestu moramo opomniti no doloeilo prvega odstavka 8. Clena Zakona 0 pogrebni in 
pokopaliski dejavnosti !ZPPDej/' ki doloca, do 24-urna deiurna sluiba obsego vsak prevozod kraja smrti do 
hladilnih prostorov izvajalca jayne sluibe alizdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov 
oziroma drugih postopkov no pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca jayne sluibe, vkljueno z uporobo 

le-teh, ee Zakon 0 pogrebni in pokopaliski dejavnosti/ZPPDej! ne doloea drug ace. 

4 Pogojl za zagotavljanje in uporabo storitev javne slulbe 

9. clen 
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne sluzbe) 

Izvajalee javne slulbe opravlja 24-urno delurno slulbo s spostovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z 
zakonom, ki ureja pogrebno in pokopalisko dejavnost, tem odlokom in odlokom, s katerim se ureja pokopaliski 
red v obi'ini. 

Obraz/oiitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi dolocila lrelje alineje prvega odslavka 7. clena Zakona a gospodarskih javnih 
sluibah IZGJSI, ki doloca, da lokalna skupnosl z odlokom za posamezno javno sluibo doloci ludi pogoje za 
zagolavljanje in uporabo slorilev jayne sluibe. Na lem meslu moramo opomnili na dolocilo 2. Clena Zakona 0 
pogrebni in pokopa/iski dejavnosli IZPPDejl, ki doloca, da se pogrebna in pokopaliska dejavnosl opravljala s 
sposlovanjem in pie lela do pokojnic in pokojnikov in njihovih svojcev. 

5 Pravice in obveznosti uporabnikov storitev jayne sluzbe 

10. clen 
(pravice uporabnikov) 

Uporabniki imajo pravieo do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavijanja storitev javne slulbe, ki je enako 
dostopna vsem uporabnikom na obmoi'ju mestne obi'ine. 

Obrazloiitev: 
Besedilo je oblikovano no podlagi doloeila drugega odstavka 2. Clena Zakona a gospodarskih javnih sluibah 
!ZGJS/' ki doloea, do se z gospodarskimi javnimi sluibami zagotavljajo moterialne jayne dobrine kat proizvodi in 
storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotovlja Republika Siovenija oziroma obc;na 
ali druga lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoce zagotavljati no trgu. 
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11. clen 
(obveznosti uporabnikov) 

OSNUTEK 

Uporabniki storitev javne sluzbe morajo izvajalcu javne sluzbe opravljeno storitev iz osmega elena tega odloka 
plaeati ceno, ki jo na predlog izvajalca javne sluzbe potrdi mestni svet. 

Obraz/oiitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z doloWom eetrte alineje prvega odstavka 7. C/ena Zakona a gospodarskih javnih 
slulbah /ZGJS/' ki doloea, do lokalna skupnost z odlokom za posamezno javno slulbo doloei tudi praviee in 
obveznosti uporabnikov. Praviee in obveznosti uporabnikov posameznih gospodarskih javnih slulbso doloeene v 
zakonih, ki urejajo posamezne javne slulbe in jih je potrebno prioblikovanju tega odloka upostevati. V skladu z 
navedenim moramo opomniti no doloeila tretjega in eetrtega odstavka 8. elena Zdkona a pogrebni in pokopaliski 
dejavnosti /ZPPDej/' ki doloea, do Vlada RS z uredbo doloei metodologijo za oblikovanje een 24-urne delurne 
slulbe, ki zajema storitve iz prvega odstavka 8. Clena Zakona a pogrebnnn pokopaliski dejavnosti /ZPPDej! Stroski 
24-urne delurne slulbe vkljueujejo stroske prevozov, hladilnih prostoroy in druge splosne stroske izvajalco, 
potrebne za fzvajanje te slulbe. 

6 Viri financiranja jayne sluibe 

12. clen 
(viri financiranja storitev) 

Izvajalee javne sluzbe pridobiva sredstva za izvajanje javne sluzbe: 

• iz plaeil uporabnikov storitev javne sluzbe, 

• iz drugih virav doloeenih z zakonom ali odlokom obeine. 

ObrazloZitev: 
Besedilo je oblikovano no podlagi doloeil59. in 60. elena Zakona a gospodarskih javnih slulbah /ZGJS! V skladu 

z doloeilom 59. Clena Zakona a gospodarskih javnih slulbah /ZGJS/ uporabniki za uporabo javnih dobrin, ki so 
glede no posameznega uporabnika ali g/ede no d%e/jive skupine uporabnikov izmer/jive, p/aeujejo ceno 
proizvoda ali storitve, ki je /ahko tudi v obliki tori fe, takse, nadomestila ali povraeila. Navedene cene se /ahko 
subvencionirajo. Z aktom, s. kate rim se doloei subvencioniranje, se doloeita tudf visina in vir subvencij. Sredstva za 
subvencije po se zagotovijo v proraeunu obeine (60. Clen ZGJS). 

7 Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje jayne slu'be 

13. clen 
(infrastruktura lokalnega pomena) 

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne sluzbe, ki je lastnina obcine, sestavljajo poslovni 
s pripadajoeimi hladilnimi napravami. 
(2) Objekte za izvajanje 24-urne dezurne pogrebne sluzbe lahko pod enakimi pogoji, dolocenimi z zakonom, tem 
odlokom in drugimi obeinskimi predpisi, uporablja vsakdo. 

Obraz/oiitev: 
Besedilo prvega je oblikovano no podlagi doloWa seste alineje 7. Clena Zakona 0 gospodarskih javnihslulbah 

/ZGJS/' ki doloea; do se z od/okom a naeinu oprav/janja jayne sluzbe doloci tudi vrsta in obseg objektov in naprav, 
potrebnih za izvajanje gospodarske jayne s/utbe, ki so lastnina lokalne skupnosti ter del jayne lastnine, ki je javno 
dobra in varstvD} ki go uiivG. 

8 Cene storitev jayne sluzbe 

14. clen 
(oblikovanje cen) 

Cene storitev javne sluzbe se doloeijo z aktom mestnega sveta na podlagi metodologije za oblikovanje cen 24-
urne dezurne sluzbe, ki jo s svojim aktom doloei vlada. 

Obraz/oiitev: 
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OSNUTEK 

Besedilo je oblikovano v skladu z doloeilom pete alineje prvega odstavka 7. Clena lakona a gospodarskih javnih 
sluibah /lG1S/, ki doloea, da lokalna skupnost z odlokom za posamezno javna sluibo daloCi tudi naC/n oblikovanja 

virov financiranja gospodarskih javnih sluib. V skladu z navedenim maramo apomniti na doloeila tretjega in 
cetrtega odstavka 8. Clena lakona a pogrebni in pokopaliski dejavnosti /ZPPDej/' ki daloca, do Vlada RS z uredbo 
doloCi metodologijo za oblikovanje cen 24-urne deiurne sluibe, ki zajema storitve iz prvega odstavka 8. elena 
lakona 0 pogrebni in pokopaliski dejavnosti /lPPDej! Stroski 24-urne deiurne sluibe vk/jueujejo stroske 
prevozov, hladilnih prostorov in druge splosne stroske izvajalca, potrebne za izvajanje te sluibe. 

9 Nadzar nad izvajanjem javne slu'be 

15. clen 
(nadzarni argan) 

(1) Nadzor nad izvajanjem doloeil tega adloka izvajata pristojni obeinski inspekcijski organ ter mestna uprava 
obcine. 
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni obeinski inspekcijski organ izdaja odloebe ter odreja druge ukrepe, katerih 
namen je zagotoviti izvrsevanje doloeb tega odloka. 
(3) Pristojni organ mestne uprave obeine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dollan voditi 
izvajalec javne slulbe, pri eemer je dollan spostovati doloeila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

Obrazloiitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi doloeila prvega odstavka 50.0 Clena lakona 0 lokalni samoupravi IlLS/, ki 
doloea, do obCinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem obCinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi 
obCina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. la opravljanje navedeneganadzorstva se v okviru obC/nske uprave lahko 
ustanovi obCinska inspekcija. Inspekcijsko nadzorstvo neposredno oprav/jajo obCinski inspektorji kot uradne osebe 
s posebnimi pooblastifi in odgovornostml, v skladu z zakonom, s kate rim je urejen inspekcijski nadzor. 

10 Kazenske dalaebe 

16. elen 
(prekrski) 

(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekrsek pravna oseba, ee na obmoeju mestne obeine opravlja dejavnost 24-
urne delurne pogrebne sluzbe in ni izvajalec javne sluzbe doloeen z prvim odstavkom 6. elena tega odloka. 
(2) Z globo 1.000 EUR se za prekrsek iz prvega odstavka tega elena kaznuje samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 
(3) Z globo 500 EUR se za prekrsek iz prvega odstavka tega elena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 
(4) Z globo 200 EUR se za prekrsek iz prvega odstavka tega elena kaznuje posameznika. 

Obrazlolitev: 
Besedilo je oblikovano no podlagi doloeila 3. Clena veljavnega lakona a prekrskih /lP-1/, ki doloea, da se prekrski 
lahko doloeijo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. l odlokom samoupravne lokalne skupnosti se smejo 

doloCiti prekrski in predpisati zanje globe sarno v doloeenem znesku ter sarno za krsitve predpisov, ki jih same 
izdajajo v okviru svojih pristojnosti, ee jih zakon ali uredba se ne sankcionirata. V skladu z doloCiiom sedmega 
odstavka 17. Clena veljavnega lakona a prekrskih /lP-1/ se z odlokom samoupravne lokalne skupnosti (obC/ne) 
lahko predpise soma globa v doloeenem znesku: 

• za posameznika ad 40 do 1.250 eurov; 
• za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od 100 do 

30.000 eurov; 
• za pravno osebo od100 do 75.000 eurov, ee se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske druibe, steje za 

srednje velika ali veliko gospodarsko druibo, po od 250 do 125.000 eurov; 

• za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika in za 
odgovorno osebo v samoupravni lokalni skupnosti od 40 do 2.500 eurov. 

11 Prehadna in kanena dalaeba 
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17. clen 
(objava in zacetek veljavnosti) 

Ta odlok zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije. 

Stevilka: 
Datum: 

Obraz/oiitev: 

OSNUTEK 

Mestna Obcina Kranj 
Bostjan Trilar zupan 

Besedilo je oblikovano no pod/agi d%eila66. i'lena lakona 0 /oka/ni samoupravi IlLS/, ki d%ea, do morajo biti 
sta.tut in predpisi obeine objav/jeni, ve/jati po zaenejo petnajsti dan po objavi, ee ni v njih drugaee d%eena. 
Statuto in drugi predpisi obi'ine se objavijo v uradnem g/asilu (npr. Uradnem g/asilu s/ovenskih obi'in). 
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