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Na podlagi 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 32.
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 -
ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), in
13. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/15) je Občinski
svet Občine Komenda na _____ seji, dne _______ sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o podelitvi koncesije za opravljanje  gospodarske javne službe  24 - urne dežurne 
pogrebne službe v občini Komenda  

1. člen

S tem aktom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe  Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 04/2019).     

2. člen

V 5. členu se drugi stavek prvega odstavka spremeni, tako, da se glasi: »Javni razpis za podelitev
koncesije se objavi na predpisanih spletnih portalih.«

3. člen

Spremeni se 16. člen, tako da se glasi: »Občina  je dolžna v roku 2 (dveh) mesecev po sklenitvi
koncesijske pogodbe Občinskemu svetu Občine Komenda predložiti v seznanitev  cenik storitev
javne službe iz javnega razpisa za podelitev koncesije.”    

4. člen

Spremeni se 24. člen, tako da se glasi: »Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v devetih
mesecih po uveljavitvi tega odloka.«

5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.  
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