OBČINA BRDA
OBČINSKI SVET
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/2007 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO,
11/2018 – ZSPDSLS-1 in 30/2018), 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(ZGJS; Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998 – ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN in
57/2011 – ORZGJS40), določil Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej; Uradni
list RS, št. 62/2016) ter 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št.
26/2017 in 16/2018), je Občinski svet Občine Brda na seji dne….. sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brda
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
26/2012 in 8/2013; v nadaljevanju besedila: Odlok) se v 2. členu črta 8. točka, ki se glasi
vzdrževanje občinskih javnih cest, ter v 2. člen Odloka med obvezne lokalne gospodarske
javne službe doda nova 8. točka, ki se glasi
8. 24-urna dežurna pogrebna služba.
2. člen
V 3. člen, ki določa izbirne lokalne gospodarske javne službe, se črta 1. točka, ki se glasi
urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve, ter doda nova 1. točka, ki se glasi:
1. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku v točki B) črtata 6. in 7. točka, ki se glasita vzdrževanje
občinskih javnih cest in urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve, in se dodata
novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
6. 24-urna dežurna pogrebna služba,
7. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Nadalje se v se v prvem odstavku v točki C) doda nova 3. točka, ki se glasi:
3. vzdrževanje občinskih javnih cest.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 1.1.2020.
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