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Gradivo za obravnavo na seji 37. redni seji 

Točka dnevnega reda 21. 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan 
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         Župan 
             Mauricij Humar  
 
 
 
 
Priloga: 

- Letno poročilo dejavnosti gospodarske javne službe v letu 2017 na območju naselja 
Miren v Občini Miren-Kostanjevica. 
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Na podlagi drugega odstavka 44. člena Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske 

javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni 

list RS, št. 35/2011, 12/2015) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, 

št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 37. redni 

seji, dne 20. 6. 2018 sprejel naslednji 

 

 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z letnim poročilom za leto 2017 o 

izvajanju gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren-

Kostanjevica, ki ga je pripravil izvajalec javne službe TOP LES ENERGIJA d.o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 360-0002/2018-3 

Datum: 20. 6. 2018 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 



 

 

O B R AZ L O Ž I T E V  
 

 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

V skladu z Odlokom o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe  

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica v obliki javno-

zasebnega partnerstva in Koncesijsko pogodbo za izvajanje lokalne gospodarske javne 

službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren-Kostanjevica, št. 4617-

0001/2011-6 z dne 14. 10. 2011 mora izvajalec javne službe do 31. marca tekočega leta 

podati letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za preteklo leto. 

 

Letno poročilo mora vsebovati zlasti podatke o: 

- izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi, 

- pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in reševanju le-teh, 

- spremembah v podjetju koncesionarja, 

- spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe, 

- izkaz poslovnega izida in bilanco stanja ločeno za ločeno stroškovno mesto, ki se 

nanaša na izvajanje dejavnosti. 

 

Dne 3. 4. 2018 smo s strani izvajalca TOP LES ENERGIJA d.o.o. prejeli letno poročilo za 

leto 2017 o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v 

Občini Miren-Kostanjevica, ki se nahaja v prilogi. Župan o tem seznanja občinski svet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z letnim poročilom za leto 2017 o 

izvajanju gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini 

Miren-Kostanjevica, ki ga je pripravil izvajalec javne službe TOP LES ENERGIJA d.o.o. 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 

 


