
Pobuda svetnice Nata5e Majcen za tolmaCenje oz. obvezno rrzlago 24-urne dezYurne
sluzbe po Odloku in ZPPDej (79. in 80. ilen Poslovnika Mestnega sveta Mestne obCine
Kranj)

5. dlena Zakonao pogrebni in pokopali5ki dejavnosti (ZPPDej) doloda kaj spada v pogrebno
dejavnost, in sicer da je to 24-urna deZurna sluiba, ki je obvezna obdinska gospodarska
javna sluZba, medtem ko pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje
storitve:

- prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-arna deZurna sluZba;
- pripravo pokojnika;
- upepelitev pokojnika;
- pripravo in izvedbo pogreba

Z Odlokom o nadinu opravljanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe 24-urne
deZurne pogrebne sluZbe v Mestni obdini Kranj (Ur. List RS St. 72, z dne 16.11.2018), je bila
24-urna deZurna pogrebna sluZba dodeljena v opravljanje Komunali Kranj (6. dlen tega
Odloka).

8. dlen Odloka in 8. dlen Zakona o pogrebni in pokopali5ki dejavnosti (ZPPDej) dolodata, da
je 24-urna deZurna pogrebna sluZba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov
imajalca javne sluZbe ali zdravstvenega zavoda zandr obdukcije pokojnika, odvzema
organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca
javne sluZbe, vkljudno z uporabo le-teh.

V praksi prihaja do problemov in velikega nezadovoljstva svojcev pokojnih, ker Komunala
Kranj izvaja 24-urno deZumo pogrebno sluZba tako, da opravi prav vsak prvi prevoz
pokojnika, pa deprav ne gre za obdukcijo ali odvzem organov, kar svojce oz. obdane povsem
po nepotrebnem stane dobrih 200 EUR ved. Situacije so tako absurdne, da se pokojnika
pripelje npr. iz Planine v hladilne prostore Komunale k-j, tam pa ga potem prevzame
drugo pogrebno podjetje, ki so ga narodili svojci. To sigurno ni spoStljivo do pokojnikov in
svojcev, da se pokojnike vozi sem ter tja in se jih prelag/po vozilih, pri tem pa svojci po
nepotrebnem pladajo Komunali Kranj dobrih 200 EUR za javno sluibo, ki to v resnici sploh
ni .

V kolikor bi zakon ZPPDej v 8. dlenu ali pa Odlok v 8. dlenu, imela tak5en namen, bi potem
dolodila, da je javna sluZba prav vsak prvi prevoz pokojnika iz fuaja smrti, tako pa sta
dolodila, da je gospodarska javna sluZba oz. Z4-urna deZurna pogrebna sluZba, samo prevoz
pokojnika iz lrr:aja smrti za namen obdukcije, odvzema organov ali drugih postopkov na
pokojniku.

POBUDA:
Podajam pobudo, da se v izogib nepravilni praksi Komunale kanj in nepotrebnemu
zaradunavanju stro5kov prevoza v vi5ini ved kot 200 EUR svojcem pokojnikov oz. obdanom
ter zagotovitvi pietete do pokojnikov in njihovih svojcevo poda obvema ruzhaga 8. dlena
Odloka o nadinu opravljanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe 24-urne deZurne
pogrebne sluZbe v Mestni obdini Kranj (Ur. List RS 5t. 72, z dne 16.11.2018), ki doloda kaj je
24-urna deiltrna pogrebna sluZba. Obvezna razlaga naj se poda na nadin, da 24-wna deZurna
pogrebna sluZba kot obvezna obdinska gospodarska javna sluZba, obsega izkljudno samo



prevoz pokojnika izksala smrti zaradi obdukcde, odvzema organov ali drugih postopkov na
pokojnilcu, ne pa prav vsak prvi prevoz pokojnika iz l<raja smrti, ki je del pogrebne
dejavnosti, ki se izvaja na trgu, kot to doloda drugi odstavek 5. dlena Zakona o pogrebni in
pokopali$ki dejavnosti. Predlog obvezne nztage za sprejem na Mestnem svetu, naj pripravi
Statutarno praura komisija, kot delovno telo Mestnega sveta (107. dlen Poslovnika Mestnega
sveta Mesfire obdine Kranj).

Kolcrica, 13.9.2019 Nata5a Majcen
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