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9. 

ZADEVA: Predlog obvezne razlage 8. elena Odloka 0 naeinu opravljanja obvezne obeinske gospodarske 
javne sluzbe 24-urne dezurne pogrebne sluzbe v Mestni obeini Kranj (Ur. list RS st. 72/18). 

Statutarno pravna komisija je na 12. seji, dne 21. 11. 2019, obravnavala predlog svetnice Natase Majcen 
za obvezno razlago Odloka 0 naeinu opravljanja obvezne obeinske gospodarske javne sluzbe 24-urne 
dezurne pogrebne sluzbe v Mestni obeini Kranj, v delu, ki se nanasa na prvi prevoz pokojnika 

Statutarno pravna komisija predlaga naslednje besedilo obvezne razlage 8. elena Odloka 0 naeinu 
opravljanja obvezne obeinske gospodarske javne sluzbe 24-urne dezurne pogrebne sluzbe v Mestni obeini 
Kranj (Ur. list RS st. 72/18): 

Na podlagi 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj uradno preeiseeno besedilo (Ur.l.RS, st. 37/19 - UPB2) 
je Mestni svet Mestne obeine Kranj na .......... seji dne ..... sprejel 

OBVEZNO RAZLAGO 

osmega elena Odloka 0 naeinu opravljanja obvezne obeinske gospodarske javne sluzbe 24-urne dezurne 
pogrebne sluzbe v Mestni obeini Kranj (Ur. list RS st. 72, z dne 16. 11. 2018): 

v naslednjem besedilu: 
»Osmi elen se tolmaei tako, da 24-dezurna pogrebna sluzba kot obvezna obeinska gospodarska javna 
sluzba obsega izkljueno samo prevoz pokojnika iz kraja smrti zaradi obdukcije, odvzema organov ali 
drugih postopkov na pokojniku, ne pa vsak prvi prevoz pokojnika iz kraja smrti, ki je del pogrebne 
dejavnosti, ki se izvaja na trgu, kot to doloea 2. odstavek 5. elena Zakona 0 pogrebni in pokopaliski 
dejavnosti.« 

Obrazlozitev: 

Tako po jezikovni, predvsem pa namenski razlagi zakona, upostevajoe tudi 5. elen ZPPDej, izhaja, da tukaj 
ne gre za vsak prvi prevoz pokojnika iz kraja smrti, saj bi potem takem zakon to izrecno doloCiI. Drugi 
odstavek 5. elena jasno loci med prevozi pokojnika v okviru 24-urne dezurne sluzbe in drugimi prevozi 
pokojnika iz kraja smrti, ki se izvajajo na trgu. 
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Pobuda svetniee Natase Majeen za tolmacenje oz. obvezno razlago 24-urne dez"urne 
sIuz'be po Odloku in ZPPDej (79. in 80. elen PosIovnika Mestnega sveta Mestne obcine 
Kranj) 

5. elena Zakona 0 pogrebni in pokopaliski dejavnosti (ZPPDej) doloea kaj spada v pogrebno 
dejavnost, in sicer da je to 24-urna ddurna sluzba, ki je obvezna obCinska gospodarska 
javna sIuzba, medtem ko pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje 
storitve: 

prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dezurna sluzba; 
pripravo pokojnika; 
upepelitev pokojnika; 
pripravo in izvedbo pogreba 

Z Odlokom 0 naeinu opravljanja obvezne obeinske gospodarske jayne sIuzbe 24-ume 
deZume pogrebne sIuzbe v Mestni obCini Kranj (Ur. List RS 8t. 72, z dne 16.11.2018), je bila 
24-urna deZlima pogrebna sluZba dodeljena v opravljanje Komunali Kranj (6. elen tega . 
Odloka). 

8. olen Odloka in' 8. tlen Zakona·o pogrebni in pokopaliski dejavnosti (ZPPDej) doloeata, da 
je 24-uma deZurna pogrebna sluZba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov 
izvajalca jayne sluzbe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema 
organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca 
jayne sluzbe, vk1jucno z uporabo le-teh. 

V praksi prihaja do problemov in velikega nezadovoljstva svojcev pokojnih, ker Komunala 
Kranj izvaja 24-umo deZumo pogrebno sluzba tako, da opravi pray vsak prvi prevoz 
pokojnika, pa eeprav ne gre za obdukcijo ali odvzem organov, kar svojce oz. obeane povsem 
po nepotrebnem stane dobrih 200 EUR vee. Situacije so tako absurdne, da se pokojnika 
pripelje npr. iz Planine v hladilne prostore Komunale Kranj, tam pa ga potem prevzame 
drugo pogrebno podjetje, ki so ga narocili svojci. To sigurno ni spostljivo do pokojnikov in 
svojcev, da se pokojnike vozi sem ter tja in se jih prelaga po vozilih, pri tern pa svojci po 
nepotrebnem placajo Komunali Kranj dobrih 200 EUR za j avno sluzbo, ki to v resnici sploh 
m. 

V kolikor bi zakon ZPPDej v 8. elenu ali pa Odlok v 8. elenu, imela tak8en namen, bi potem 
dolocila, da je javna sluzba pray vsak prvi prevoz pokojnika iz kraja smrti, tako pa sta 
doloCila, da je gospodarska javna sluzba oz. 24-urna deZlima pogrebna sluzba, sarno prevoz 
pokojnika iz kraja smrti za namen obdukcije, odvzema organov ali drugih postopkov na 
pokojniku. 

POBUDA: 
Podajam pobudo, da se v izogib nepravilni praksi Komunale Kranj in nepotrebnemu 
zaraeunavanju stroskov prevoza v visini vee kot 200 EUR svojcem pokojnikov oz. obeanom 
ter zagotovitvi pietete do pokojnikov in njihovih svojcev, poda obvezna razlaga 8. elena 
Odloka 0 naCinu opravljanja obvezne obcinske gospodarske jayne sluzbe 24-urne deZurne 
pogrebne sIuzbe v Mestni obcini Kranj (Ur. List RS St. 72, z dne 16.11.2018), ki doloea kaj je 
24-urna defurna pogrebna sluzba. Obvezna razlaga naj se poda na naein, da 24-urna deZurna 
pogrebna sluzba kot obvezna obcinska gospodarska javna sluzba, obsega izkljucno sarno 



prevoz pokojnika iz kraja smrti zaradi obdukcije, odvzema organov ali drugih postopkov na 
pokojniku, ne pa pray vsak prvi prevoz pokojnika iz kraja smrti, ki je del pogrebne 
dejavnosti, ki se izvaja na trgu, kot to doloea drugi odstavek 5. elena Zakona 0 pogrebni in 
pokopaliSki dejavnosti. Predlog obvezne razlage za sprejem na Mestnem svetu, naj pripravi 
Statutamo pravna komisija, kot delovno telo Mestnega sveta (107. elen Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne obeine Kranj). 

Kokrica, 13.9.2019 Natasa Majcen 


