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ČLANOM OB ČINSKEGA SVETA 
OBČINE IZOLA 
 
 
 
ZADEVA: Elaborat o oblikovanju cen za 24 urno dežurno službo in 

predlog cene 
  
PRAVNA PODLAGA: Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 

62/16), 
Uredba o metodologiji za oblikovanje 24 urne dežurne službe 
(Uradni list RS, št. 5/18) 

  
PRIPRAVLJALEC 
GRADIVA: 

Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni 
razvoj 

  
POROČEVALEC: mag. Tomaž Umek, vodja urada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- obrazložitev (priloga I), 
- sklep (priloga II). 

 
 
  



Priloga I 
Obrazložitev 
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Izola (v nadaljevanju: odlok) je občinski 
svet sprejel dne 26. 10. 2017. V 47. členu je določeno, da Občinski svet Občine Izola sprejme 
sklep o višini cen storitev gospodarske javne službe in pristojbin na predlog izvajalca. Ta sklep 
se objavi v Uradnih objavah Občine Izola. 
 
Sedaj veljavni cenik je bil potrjen na občinskem svetu v letu 2016. Takrat so bile potrjene cene 
osnovnih pogrebnih in pokopaliških storitev. Cene pogrebnih storitev po novi zakonodaji niso 
v pristojnosti občine, saj jih izvajalec določa samostojno.  
 
V potrditev predlagamo ceno 24-urne dežurne službe, ki je usklajena z dikcijami v veljavni 
zakonodaji in odloku. 
 
Cena 24-urne dežurne službe je oblikovana na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18). 
 
Zaklju ček 
Na osnovi podane obrazložitve in izdelanega Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb iz maja 2018, ki ga je izdelala Komunala Izola d. o. o.- 
Azienda pubblica Komunala Isola, S. r. l. in sklepa Nadzornega sveta javnega podjetja 
Komunala Izola d. o. o. – Azienda pubblica Komunala Isola, S. r. l. z dne 15. 6. 2018 o potrditvi 
cene za storitev 24 – urne dežurne službe, ki je oblikovana v Elaboratu, Občinskemu svetu 
predlagamo, da sprejme predlog sklepa v predloženi vsebini.  
 
 
Obrazložitev pripravila:  
Višja svetovalka 
mag. Irena Prodan 
v sodelovanju s predstavniki 
JP Komunala Izola d. o. o. 
 
 
 
Vodja UGDIKR                                                                                                         Župan 
mag. Tomaž Umek                                                                                                            mag. Igor Kolenc 
 
 
 
  



Priloga II 
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E-mail: posta.oizola@izola.si 
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Številka:  354-98/2018 
Datum:  …………. 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1 in 30/18), 3., 4., 5. in 9. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne 
službe (Uradni list RS, št. 5/2018) in 30. in 101. člena Statuta Občine Izola – uradno prečiščeno 
besedilo (Uradne objave Občine Izola, št. 5/18), je Občinski svet Občine Izola na svoji …. redni 
seji dne ………….  na predlog izvajalca gospodarske javne službe JP Komunala Izola d. o. o. 
in potrditvi cene  s strani Nadzornega sveta JP Komunala Izola d. o. o. z dne 15. 6. 2018 sprejel 
naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 

1. 
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb iz 
maja 2018 s predlagano ceno za storitev 24-urne dežurne službe.  
 

2. 
Cena 24-urne dežurne službe: 
Storitev Cena v EUR brez DDV 
24-urna dežurna služba 167,39 

 
3. 

Izvajalec 24 – urne dežurne službe JP Komunala Izola d. o. o. je dolžan ceno objaviti na spletni 
strani podjetja, v prostorih DE Pokopališke in pogrebne dejavnosti ter na sedežu podjetja. 
 

4. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola. 
  
 
                                                                                                                                Župan 
                                                                                                                      mag. Igor Kolenc  
 
Sklep prejmejo: 
- JP Komunala Izola, d. o. o. – Azienda pubblica Komunala Isola, S. r. l., 
- Zbirka dokumentarnega gradiva 
 


