
 

 
Gradivo za 32. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 21. 4. 2022                 Stran 1 od 3 

Gradivo k 3. točki dnevnega reda 
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Poročilo o izvajanju občinske 
gospodarske javne službe 

zagotavljanja 24-urne dežurne službe 
v okviru pogrebne dejavnosti v Občini 

Šempeter - Vrtojba za leto 2021 
- informacija 
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Šempeter pri Gorici, 12. 4. 2022 

Občinskemu svetu Občine Šempeter - Vrtojba 

O B R A Z L O Ž I T E V: 
POROČILO O IZVAJANJU OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZAGOTAVLJANJA 24-

URNE DEŽURNE SLUŽBE V OKVIRU POGREBNE DEJAVNOSTI V OBČINI ŠEMPETER - 
VRTOJBA ZA LETO 2021 - INFORMACIJA 

 
Aprila 2020 je bil v Uradnem listu 74/2020 objavljen Odlok o načinu opravljanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne 
dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba 
(v nadaljnjem besedilu odlok). Na podlagi navedenega odloka je Občina Šempeter - Vrtojba 
podelila koncesijo za izvajanje navedene javne službe gospodarski družbi Komunala Nova 
Gorica d.d., Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba pa je sprejel ceno za izvajanje navedene 
storitve za leto 2021.  
Odlok v 31. členu določa dolžnost poročanja koncesionarja: 

(1) Koncesionar mora na zahtevo koncedentu dajati na razpolago vse podatke, ki so 
potrebni za izvajanje njegovih nalog, zlasti pa: 

– podatke o prihodkih, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti, 
– podatke o zaračunanih količinah storitev javne službe, 
– podatke o stroških izvajanja javne službe, 
– podatke o pritožbah uporabnikov, 
– podatke o vlaganjih v vzdrževanje opreme za izvajanje javne službe, 
– podatke o poslovanju, ki vplivajo na nastajanje stroškov ali drugače vplivajo na ceno 

storitve. 
(2) Koncesionar je dolžan zahtevane podatke iz prejšnjega odstavka poslati tudi v 

elektronski obliki. Obliko in formate pošiljanja podatkov določi koncedent. 
(3) Koncesionar je dolžan koncedentu podati letno poročilo do 30. aprila tekočega leta za 

preteklo leto. 
(4) Letno poročilo mora obsegati vse predpisane podatke, podatke iz prvega odstavka 

tega člena ter opisno oceno izvajanja javne službe v preteklem letu, ki mora vključevati tudi 
podatke o pritožbah uporabnikov. 
 
Na podlagi navedenega je v prilogi Poročilo o izvajanju navedene javne službe in sklep. 
 

mag. Milan Turk 
                                                                      župan  
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet 

Občine Šempeter - Vrtojba na ___ seji, dne ____________  sprejel naslednji 

 

S K L E P 

1. 

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o izvajanju občinske 

gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti 

v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2021. 

 

2. 

Ta sklep prične veljati takoj. 

 
Številka: 4301-6/2020-                 Župan 
Šempeter pri Gorici, _________          Občine Šempeter - Vrtojba 
         mag. Milan Turk 

 

 

 

 


