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Sklep o določitvi cene obvezne 
gospodarske javne službe 

zagotavljanja 24 – urne dežurne 
službe v okviru pogrebne dejavnosti 

v Občini Šempeter - Vrtojba 
- 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: 
SKLEP O DOLOČITVI CENE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZAGOTAVLJANJA 24 – 
URNE DEŽURNE SLUŽBE V OKVIRU POGREBNE DEJAVNOSTI V OBČINI ŠEMPETER – 
VRTOJBA - INFORMACIJA 
 
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba je  sprejel Odlok o načinu opravljanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24- urne dežurne službe v okviru pogrebne 
dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba, s katerim je med drugim določil postopek oddaje 
koncesije za navedeno občinsko gospodarsko javno službo. Občina Šempeter – Vrtojba 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 
Šempeter – Vrtojba. Občina je kot ugodnejšega 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 zagotavljanja 24- urne 
dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba določijo z sklepom 
občinskega sveta. Elaborat o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe 24 urne 
dežurne službe v Občini Šempeter – Vrtojba za 2022 je Komunala Nova Gorica d.d. pripravila 
in je priloga k sklepu o določitvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
zagotavljanja 24- urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – 
Vrtojba.  

Predlagam, da ceno iz elaborata sprejmete v obliki priloženega sklepa. 

mag. Milan Turk 
                                                                      župan 
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Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe 
(Uradni list RS, št. 5/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 
5/2018) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na ___ seji, dne ____________  sprejel 
naslednji 
 

S K L E P  
 
 

1. 
 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje ceno storitve obvezne občinske 
gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v Občine 
Šempeter-Vrtojba za leto 2022 iz elaborata gospodarske družbe Komunala Nova Gorica d.d., 
ki znaša 123,97 EUR brez DDV/pokojnika.  
 
Izvajalec navedene gospodarske javne službe na območju občine, Komunala Nova Gorica 
d.d. na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno in ga javno objavi na svoji spletni 
strani.  
 

2. 
 

Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
Številka: 4301-6/2020-                 Župan 
Šempeter pri Gorici, _________          Občine Šempeter - Vrtojba 
         mag. Milan Turk 
 

 


