PREDLOG
maj 2013
Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Odloka o gospodarskih javnih službah na
območju Občine Destrnik (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95) ter Odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v občini Destrnik (Uradni vestnik
Občine Destrnik, št. 7/02) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji ___ redni seji dne
________ sprejel

ODLOK
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja
pokopališke
in pogrebne dejavnosti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Destrnik (v nadaljevanju: koncedent),
določa vsebino ter organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti. Določajo se
okvirni pogoji in temelji postopka za predajo javne službe v izvajanje, pravice in obveznosti
uporabnikov storitev, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem ter drugo, kar je za normalno
izvajanje te javne službe potrebno.
II. PREDMET IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
(1) Pokopališka in pogrebna dejavnost je organizirana, načrtovana in nadzorovana lokalna
gospodarska javna služba. Izvaja se v skladu z zakoni, tem odlokom, tehničnimi pravili
pristojnih organov države in kodeksi strokovnih združenj izvajalcev.
(2) Opravljanje pokopališke dejavnosti po tem odloku je:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebnih dejavnosti.
3. člen
(1) Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– druge pokopališke storitve in
– ozvočenje.
(2) Občina lahko podrobneje uredi postopke izvajanja pokopaliških storitev z izdajo
tehničnega pravilnika.

4. člen
(1) Pogrebna dejavnost se opravlja praviloma izven pokopališča in zajema predvsem
naslednje dejavnosti:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika in
– druga dogovorjena dela z upravljavcem pokopališča.
(2) Postopke izvajanja pogrebnih dejavnosti lahko uredijo strokovna združenja izvajalcev s
posebnim kodeksom.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
5. člen
Pokopališke storitve in pogrebne dejavnosti se v skladu s tem odlokom izvaja na pokopališču
v Ločkem vrhu.
IV. POGOJI ZA IZVAJANJE IN PODELITEV KONCESIJE
6. člen
Gospodarska javna služba pokopališka in pogrebna dejavnost se zagotavlja s podeljevanjem
koncesij na podlagi odloka, koncesijskega akta ter koncesijske pogodbe.
7. člen
Koncesionar za opravljanje pogrebne dejavnosti mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,
2. v primeru, da je koncesionar registriran kot družba predloži: sklep o vpisu družbe v sodni
register, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; v primeru, da je
koncesionar organiziran kot samostojni podjetnik pa predloži priglasitveni list, obrtno
dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
3. da ima poravnane davke in prispevke,
4. da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije potekalo v okviru
predpisanih standardov in normativov,
5. da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
6. da predloži program izvajanja pogrebne dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del,
strokovne opremljenosti in
7. da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje
dejavnosti, ki so predmet koncesije.
8. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih
pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije
v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata

koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih
nastale višje sile.
V. JAVNA POOBLASTILA
9. člen
Vrsta in obsega pooblastil se določi v koncesijski pogodbi.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
(1) Koncesija se podeli za določen čas, in sicer za dobo 5 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem pravnomočnosti odločbe o podelitvi
koncesije.
VII. FINANCIRANJE
11. člen
(1) Za izvajanje pokopališke dejavnosti koncesionar pridobiva finančna sredstva iz cene za
opravljanje storitve, ki jih zaračunava neposredno občanom Občine Destrnik.
(2) Cene storitev za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti morajo biti oblikovane v
skladu s predpisi, ki veljajo za to področje.
(3) K cenam storitev koncesionarja, določenih s tem odlokom, poda soglasje Občinski svet
Občine Destrnik na podlagi utemeljenega predloga koncesionarja in na predlog župana, in
sicer najkasneje do konca koledarskega leta za naslednje leto. Cenik se objavi v lokalnem
glasilu.
(4) Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive ter morajo pokrivati potrebne stroške
izvajanja dejavnosti.
(5) Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo, določa koncesionar prosto.
VIII. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
12. člen
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva
za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona
o gospodarskih družbah.
13. člen
(1) Koncesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije do konca marca koncedentu plačati za
izvajanje javne službe po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v višini 3 odstotkov od
fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem pogrebnih storitev v preteklem letu.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena so prihodek proračuna Občine Destrnik in se
bodo namensko uporabljala za vzdrževanje in urejanje pokopališč ter mrliških vežic.
IX. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST KONCESIONARJA
14. člen
(1) Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje
odgovornosti:

 za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem koncesijske
dejavnosti,
 za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti povzročijo pri
njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Zavarovanje mora biti sklenjeno v korist Občine Destrnik.
(2) Škoda iz prve alinee prvega odstavka obsega zlasti stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja
novega koncesionarja, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega interventnega zagotavljanja
storitev javne službe, če pride do prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
15. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojna inšpekcijska služba in občinska uprava
ali druga, s strani župana imenovana komisija. Koncesionar mora pristojnemu organu nadzora
kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem nadzornega organa
vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne
ovira rednega izvajanja koncesije, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi
zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(3) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot
poslovno tajnost.
(4) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge
pristojne organe in službe.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
16. člen
(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. z odvzemom koncesije,
3. z odkupom koncesije in
4. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
(2) Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja pravne osebe, ki je imela koncesijo
oziroma izbrisom fizične osebe, ki je imela koncesijo, iz ustreznega vpisnika ali registra.
17. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je sklenjena, če je pogodbeni strani ne podaljšata,
– z razdrtjem, pri čemer se razlogi in pogoji za razdrtje, medsebojne pravice in obveznosti
določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen
(1) Občina lahko koncesionarju odvzame ali razdre koncesijo v primeru hudih kršitev
koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se kršitev ali v primeru neopravljanja
pokopališke dejavnosti.

(2) Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo zaradi
višje sile.
(3) Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
 nepravočasen začetek opravljanja javne službe glede na rok, določen s koncesijsko
pogodbo,
 ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
 ponavljajoče se neizpolnjevanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih,
vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za dejavnost,
 hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega ali nestrokovnega
opravljanja javne službe, zaradi česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in
premoženja, ne glede na to ali so posledice nastopile ali ne,
 angažiranje podizvajalcev brez soglasja občine,
 uporaba cen, ki so drugače določene od dogovorjenih s koncesijsko pogodbo oziroma
določenih s sklepom pristojnega organa,
 opustitev sklenitve zavarovanja po 14. členu tega odloka,
 drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali s koncesijsko pogodbo.
XII. JAVNI RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA
19. člen
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Javni razpis za podelitev koncesije pripravi in razpiše strokovna komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan Občine Destrnik. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(4) Po končanem postopku pripravi komisija predlog za izbor koncesionarja, ki ga predloži
direktorju občinske uprave. Direktor občinske uprave o izbiri izda upravno odločbo.
(5) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave odloča župan.
(6) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu Občine Destrnik njen
župan.
20. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati:
1. predmet in območje koncesije,
2. začetek in čas trajanja koncesije,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obvezne sestavine prijave na razpis,
5. strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti predložena za ugotavljanje
usposobljenosti prijavitelja,
6. merila, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roke in način predložitve prijav,
8. roke za izbor koncesionarja,
9. roke, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja in
10. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.

21. člen
(1) Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do poteka
razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 20 dni.
(2) Izbira najugodnejšega interesenta se lahko opravi, če se je na javni razpis prijavil vsaj en
prijavitelj.
(3) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložene nobene veljavne
prijave.
(4) Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin prijave na razpis ali
če ni prispela v razpisanem roku.
(5) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
22. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merilo upošteva naslednji kriterij:
– najnižja ponudbena cena za storitve, za katere se podeljuje koncesija.
XIII. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
23. člen
(1) Koncesija začne veljati z dnem podpisa pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno
razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan občine.
(3) V primeru neskladja s tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
XIV. KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

Številka:
Datum:
Vladimir VINDIŠ
župan Občine Destrnik

OBRAZLOŽITEV
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč iz leta 1984 (Uradni list
SRS, št. 34/1984, SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 17/1991-IZUDE, 13/1993, 66/1993, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14,
110/2002-ZGO-1, 2/2004; v nadaljevanju ZPPDUP), kljub nekaterim spremembam oziroma
nadomestitvam določb z zakoni iz drugih pravnih področij, do danes ni doživel bistvenih
sprememb. ZPPDUP je opredelil pogrebno in pokopališko dejavnost kot komunalno
dejavnost posebnega družbenega pomena. Z uveljavitvijo Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11;
v nadaljevanju: ZGJS) je bil vzpostavljen popolnoma nov sistem zadovoljevanja javnih
dobrin, saj je dotedanji sistem dejavnosti posebnega družbenega pomena zamenjal sistem
gospodarskih javnih služb. Ta zakon je v prvi alineji prvega odstavka 68. člena določil, da se
dejavnosti, ki so bile v trenutku njegove uveljavitve z zakoni ali z občinskimi odloki določene
kot dejavnosti posebnega družbenega pomena na področjih materialne infrastrukture, do
določitve gospodarskih javnih služb s področnimi zakoni, štejejo za gospodarske javne službe.
Tako je bila pokopališka in pogrebna dejavnost opredeljena kot gospodarska javna služba, saj
nov zakon, ki bi opredelil sam obseg gospodarske javne službe v okviru pokopališke in
pogrebne dejavnosti, še ni bil sprejet.
ZGJS v 3. členu določa, da so lahko gospodarske javne službe republiške ali lokalne in so
lahko obvezne ali izbirne. Način opravljanja gospodarske javne službe predpiše lokalna
skupnost z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in
prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Skladno s 4. členom Odloka o gospodarskih
javnih službah na območju Občine Destrnik (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95)
se pokopališka in pogrebna dejavnost v Občini Destrnik opravlja kot izbirna lokalna javna
služba.
Glede na to, da Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno
besedilo, 27/08- Odl.US, 76/08, 100/08-Odl.US, 79/09, 14/10-Odl.US, 51/10, 84/10-Odl.US
in 40/12 - ZUJF ) v 21. členu določa, da je urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne
službe ter še posebej organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti zadeva
lokalnega pomena, ki jih samostojno opravlja občina na podlagi 140. člena Ustave RS, so
morale občine z odloki urediti opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti kot
gospodarske javne službe.
Zaradi pomanjkljive in mestoma zastarele zakonodaje, je prihajalo v praksi do različnih
tolmačenj ZPPDUP, ki so privedle do popolnoma različnih ureditev pokopališke in pogrebne
dejavnosti po občinah. Tako je večkrat prihajalo do tega, da občinski odloki s katerimi občine
po Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08Odl.US, 76/08, 100/08-Odl.US, 79/09, 14/10-Odl.US, 51/10, 84/10-Odl.US in 40/12 - ZUJF )
določajo načine in pogoje za opravljanje pokopaliških storitev, dodeljevanje koncesij in
izvajanje del na pokopališčih z javnimi delavci, niso bile v skladu z navedenim zakonom.
Nekatere občine so tako podeljevale koncesije za opravljanje pokopališke in pogrebne

dejavnosti, drugod pa so opravljanje pogrebne dejavnosti celo prepustili delovanju prostega
trga. Dodaten problem se je pojavil, ko je začela Obrtna zbornica izdajati obrtna dovoljenja, s
katero so fizične ali pravne osebe pridobile pravice do opravljanja pogrebne dejavnosti. Tako
je v praksi prihajalo do dvojnega sistema, in sicer so bili na eni strani izvajalci, ki so imeli za
opravljanje dejavnosti samo obrtno dovoljenje in na drugi tisti, ki so izvajali dejavnost na
podlagi koncesijskih pogodb. Med njimi je prihajalo do velikih sporov, saj so se osebe, ki so
delovale na podlagi koncesije preprečevale opravljanje dejavnosti osebam, ki so imele le
obrtno dovoljenje. Po podatkih obrtne zbornice se s pogrebno dejavnostjo ukvarja 170
samostojnih podjetnikov in družb, od katerih jih ima le polovica tudi koncesijo.
Navedeno velja tudi za Občino Destrnik, ki je opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti
sicer podelila zasebnemu podjetju vendar brez ustreznega razpisa, podelitve koncesije ali vsaj
sklenitve pogodbe.
Na državni ravni se pripravlja nova zakonodaja na tem področju, ki želi približati določbe
stanju v praksi in tako na strani pogrebnih dejavnosti odpreti trg, kljub temu pa upravljanje s
pokopališči zadržati kot gospodarsko javno službo v okviru pristojnosti lokalnih skupnosti.
Potrebno je poudariti, da sta tako pokopališka, kot tudi pogrebna dejavnost v javnem interesu,
saj se zanje zahteva, da se zagotavljata trajno in nemoteno. Pri pripravi tega predloga smo
tako sledili smernicam, ki so podane na državni ravni.
Predlog tako vsebuje okvirne pogoje in temelje postopka za predajo javne službe v izvajanje,
pravice in obveznosti uporabnikov storitev, vire financiranja, nadzor nad izvajanjem ter
drugo, kar je za normalno izvajanje te javne službe potrebno.
Predmet izvajanja te javne službe je opravljanje pokopaliških storitev in opravljanje
pogrebnih dejavnosti na pokopališču v Ločkem vrhu. Urejanje pokopališč bo s pogodbo
preneseno na občinsko javno podjetje Gradnje Destrnik d.o.o. in se ne bo oddalo s koncesijo
zato ni zajeto v ta odlok.
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko pravna ali
fizična oseba, registrirana v RS za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma
ima odgovarjajoče obrtno dovoljenje. Dodatni pogoj je še, da ima poravnane davke in
prispevke, da izvaja dejavnost v okviru predpisanih standardov in normativov, da ni v
postopku stečaja ali likvidacije, da razpolaga z zadostnim številom kadra, ki bo dejavnost
opravljajo ter materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti. Koncesionar bo moral predložiti
tudi program izvajanja pogrebne dejavnosti (kader, organizacija dela, opremljenost in
usposobljenost ipd.).
V skladu z določbo 50. člena ZGJS mora koncesionar v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesionirano gospodarsko javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah,
nastalih zaradi višje sile. V takem primeru ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v
nepredvidljivih okoliščinah.

Predlog določa, da se koncesija podeli za določen čas petih let, in sicer začne obdobje teči z
dnem pravnomočnosti odločbe s katero se koncesija podeli. Podelitev za določen čas se
predlaga zaradi spremembe konkurence na trgu in posledično doseganja ugodnejših
ponudnikov ter hkrati preprečuje nastajanje monopola.
Gospodarska javna služba se financira iz sredstev, ki jih koncesionar za opravljene storitve
zaračuna neposredno občanom, ki njegove storitve naročijo. Cene teh storitev morajo biti
oblikovane v skladu s predpisi iz tega področja in h katerim mora dati soglasje občinski svet,
in sicer do konca koledarskega leta za naslednje leto. Predlog cenika pripravi in predloži
koncesionar.
Predlog odloka vsebuje tudi določbo, da je koncesionar dolžan vsako leto opravljanja
koncesionirane dejavnosti, do konca marca, plačati za podeljeno koncesijo, in sicer
predlagamo plačilo v višini 3% od fakturirane vrednosti storitev, ki jo koncesionar ustvari v
preteklem letu. Zbrana sredstva se bodo uporabila za vzdrževanje in urejanje pokopališča ter
mrliške vežice.
Skladno z določbo 51. člena ZGJS je koncesionar odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju
ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali
drugim osebam. V ta namen mora koncesionar v 30.- ih dneh po sklenitvi pogodbe skleniti
zavarovanje odgovornosti v korist Občine Destrnik.
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojna inšpekcijska služba in občinska uprava
oziroma s strani župana imenovana posebna komisija. Koncesionar mora organu nadzora
kadarkoli omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence ter posredovati informacije o
poslovanju.
Prenehanje koncesijskega razmerja je določeno v določbah 41. – 45. člena ZGJS. Koncesijsko
razmerje tako preneha z odkupom koncesije, z odvzemom koncesije in s prevzemom
koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
Koncesionar se skladno z določbo 36. člena ZGJS izbere na podlagi javnega razpisa, ki se
objavi v Uradnem listu RS. Javni razpis pripravi in razpiše strokovna komisija, ki jo imenuje
župan. Pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene župan Občine Destrnik.
Cilj predloga odloka je uskladitev z zakonodajo saj do sedaj ustreznega predpisa, ki bi urejal
to področje ni bilo.
Sprejem Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju
opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, za proračun Občine Destrnik ne predstavlja
nobene dodatne obremenitve. Prav tako predlagani odlok ne uvaja nobenih novih
administrativnih ovir in postopkov za stranke v primerjavi z dosedanjo prakso.

Glede na navedeno predlagam občinskemu svetu Občine Destrnik, da na podlagi 73. člena
Poslovnika občinskega sveta Občine Destrnik predlog obravnava in sprejme.
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