
 

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

Gradivo k 14. točki dnevnega reda 
Številka: 007-3/2021-3 
Šempeter pri Gorici, 12. 4. 2022 
 

 

 

 

Seznanitev  
s Programom ravnanja z odpadki v 

Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022 
in 

Elaboratom o oblikovanju cen storitev 
gospodarske javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov 
v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022 

– informacija 



 

 
Gradivo za 32. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 21. 4. 2022                 Stran 2 od 4 

Šempeter pri Gorici, 12. 4. 2022 

Občinskemu svetu Občine Šempeter - Vrtojba 

O B R A Z L O Ž I T E V: 
SEZNANITEV S PROGRAMOM RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINI ŠEMPETER - VRTOJBA ZA 
LETO 2022 IN ELABORATOM O OBLIKOVANJU CEN STORITEV GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI ŠEMPETER - 
VRTOJBA ZA LETO 2022 – INFORMACIJA 

 

 
V 9. členu Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 128/20 in 
51/21)  je določeno, da: 
 

Izvajalec zbiranja opravlja javno službo skladno s Programom ravnanja z odpadki (v 

nadaljevanju: program), ki ga izdela vsako leto do 15. oktobra za naslednje leto. Sestavni 

del programa je tudi letni razpored zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov (v 

nadaljevanju: urnik). Program ravnanja z odpadki sprejme župan občine in z njim seznani 

občinski svet.  

Izvajalec je osnutek Program ravnanja z odpadki pripravil, župan pa ga je sprejel. 
 
V programu ravnanja z odpadki je določeno: 
 

• odpadki, ki se zbirajo po klasifikacijskih številkah, 

• predvidene količine zbranih odpadkov v letu 2022, 

• opis infrastrukture, sredstev in opreme potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, 
in  

• predviden način prevzemanja odpadkov od uporabnikov gospodarske javne službe z 
urnikom odvoza za leto 2022, 

• predvideni način oddaje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje za leto 2022. 
 
Istočasno želimo občinski svet seznaniti tudi z Elaboratom o oblikovanju cen storitev 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - 
Vrtojba za leto 2022. V elaboratu so podani naslednji podatki: 
 

• predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje, 

• predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo obračunsko 
obdobje, 

• pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne 
službe za preteklo obračunsko obdobje, 

• primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 
oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih 



 

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

obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in ki jih 
objavlja Agencija Republike Slovenije, za javnopravne evidence in storitve, 

• predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje, 

• predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, 

• obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za 
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 

• prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom uredbe MEDO za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje, 

• prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje, 

• donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje, 

• število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko 
obdobje, 

• podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 
prenese na 

• uporabnike javne infrastrukture, 

• stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in 
stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih 
storitev, 

• izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje 
obračunsko obdobje, 

• prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih. 
 
V elaboratu ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko 
količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju ne presega deset odstotkov od 
potrjene cene, zato postopka potrjevanja spremenjene cene ni potrebno pričeti. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da  sprejeti Program ravnanja z odpadki za leto 2022 obravnava, 
enako tudi Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022 in se z njima seznani. 
 
 
Šempeter pri Gorici, 11. april 2022 
 
 
 
                                                                                                                                 mag. Milan Turk 
                                                                                                                                           župan  
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Na podlagi 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 se je seznanil s Programom ravnanja z odpadki v 
Občini Šempeter -  Vrtojba za leto 2022, ki ga je sprejel župan 28. 2. 2022 in Elaboratom o 
oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022. 
 
 

2. 
 

Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
Številka: 007-3/2021-                  Župan 
Šempeter pri Gorici, _________          Občine Šempeter - Vrtojba 
         mag. Milan Turk 
 

  


