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Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe: 24-urna dežurna služba, v okviru 

pogrebne dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica 

 

Gradivo za obravnavo na seji 25. redni seji 

Točka dnevnega reda 6. 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan 

Pripravljalec gradiva Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

Poročevalec Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         ŽUPAN 
             Mauricij Humar  
 
 
 
 
 
Priloge:  

- Elaborat o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
službe v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2022, december 2021. 

 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si


 

 

Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe 

(Uradni list RS, št. 5/18) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 

2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 25. redni seji, 

dne 13. 7. 2022 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi ceno storitve obvezne občinske gospodarske 

javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v Občini Miren-Kostanjevica, kot izhaja iz 

predloženega elaborata za leto 2022 izvajalca javne službe gospodarske družbe Komunala 

Nova Gorica d.d.  

 

Cena storitve znaša 241,16 EUR brez DDV na pokojnika. 

 

II. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

Številka: 
Datum: 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 

 



 

 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je sprejel Odlok o načinu in pogojih za podelitev 

koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna 

služba na območju Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 12/2020), s katerim je med 

drugim določil postopek oddaje koncesije za navedeno občinsko gospodarsko javno službo. 

Občina je kot koncedent objavila javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 

občinske gospodarske javne službe: 24 urne dežurne službe, v okviru pogrebne dejavnosti v 

Občini Miren-Kostanjevica in kot najugodnejšega ponudnika izbrala gospodarsko družbo 

Komunala Nova Gorica d.d., s katero je sklenila koncesijsko pogodbo. 

 

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, 

št. 5/18) se cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe za območje občine 

določijo s sklepom občinskega sveta. Izvajalec javne službe pripravi elaborat cen in ga pošlje 

pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Komunala Nova Gorica d.d. je v postopku 

javnega razpisa za podelitev koncesije pripravila Elaborat o oblikovanju cene storitev 

gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2022. 

Predračunska cena storitve znaša 241,16 EUR brez DDV na pokojnika.  

 

Kljub temu, da so bile cene predmetne gospodarske javne službe določene v postopku 

razpisa koncesije, pa jih mora potrditi še občinski svet, zato se predlaga sprejetje tega 

sklepa. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi ceno storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v Občini Miren-

Kostanjevica, kot izhaja iz predloženega elaborata izvajalca javne službe gospodarske 

družbe Komunala Nova Gorica d.d. Cena storitve znaša 241,16 EUR brez DDV na 

pokojnika. 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


