
PREDLOG 

                         
                   OBČINA TOLMIN 
             Ulica padlih borcev 2, Tolmin 
       tel. 05 381 95 00, fax. 05 381 95 23 
                 e-pošta: info@tolmin.si 
                      www.tolmin.si 
                    Občinski svet                                                                                          
         
Številka:   354-0033/2020 
Datum:     ________. 2020 
 
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urn dežurne služba (Uradni list RS, 
št. 5/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je 
Občinski svet Občine Tolmin na __. seji dne  ______. 2020 sprejel 
 

 
S K L E P  

 
I. 

Sprejme se cena storitve javne službe 24-urne dežurne službe v višini 289,63 EUR.  
 

II. 
Cena iz I. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1.1.2021. 
 

IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
 
UROŠ BREŽAN, 
     ŽUPAN 

 
Obrazložitev: 

24-urna dežurna služba se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska 
gospodarska javna služba in obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov 
izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema 
organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca 
javne službe, vključno z uporabo le-teh. Pri oblikovanju cene storitve javne službe se 
upoštevajo standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje storitev javne službe, kakor jih 
opredeljujejo državni in občinski predpisi za javno službo. Na podlagi določil 3. člena Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18) je 
izvajalec 24-urne dežurne službe Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o., v avgustu 2020 
pripravil Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 24-urne dežurne službe na območju 
občin Bovec, Kobarid in Tolmin, s predlogom cene. Dne 16.10.2020 je z dopisom elaborat 
dopolnil s spremenjenimi podatki glede dejanskih stroškov dela in neupoštevanjem donosa 
na vložena potrebna osnovna sredstva. Nova predlagana cena v sklepu v višini 289,63 EUR 
izhaja iz navedenega dopolnjenega elaborata. 
Nova cena storitve se začne uporabljati s 1.1.2021. 

 
Pripravila: Milena Leban 


