
  
 
 
 
 

 
KS, OŠ 
DRUŠTVA IN ZVEZE 
V OBČINI MORAVSKE TOPLICE  
 
Številka: 354-00008/2017-1 
Datum:   10.03.2017 

 
Zadeva:  

ČISTILNA AKCIJA OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2017 

 
Občina Moravske Toplice se tudi letos pridružuje čistilnim akcijam, ki potekajo vsako leto po Sloveniji.                              
 

Akcija bo potekala v soboto, 1. aprila 2017, od 8.00 do 12.00 ure.  
 
Predsedniki KS so zadolženi, da si ogledajo teren, preverijo morebiten obstoj divjega odlagališča in se 
pripravijo, da bo čistilna akcija dobro izvedena.  Z vsemi organizacijami v naselju se dogovorijo za zbirno 
mesto udeležencev, potek očiščevalne akcije ter določijo vodjo akcije. V kolikor v posameznem naselju 
izjemoma akcije ne bi mogli izvesti na ta datum prosimo, da nam to čim prej sporočijo. 
V primeru slabega vremena se akcija preloži na soboto, dne 8. aprila 2017. 
 
Zbirališča zbranih odpadkov bodo na običajnih mestih, od koder jih bo odpeljalo komunalno podjetje Čista 
narava d.o.o.. Na sedežu podjetja Čista narava v Tešanovcih lahko dvignete plastične vreče za smeti, od 
torka, dne 28. marca 2017 do petka, dne 30. marca 2017 (med delovnim časom). Dodatne informacije dobite 
na tel. št. 02 538 16 15 ali 041 803 793 (g. Andrej Števančec). Kontaktna oseba na Občini Moravske Toplice je 
Majda Lipič Prosič, tel. 02 538 15 12 ali majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si. 
 
Vsak udeleženec čistilne akcije je upravičen do malice in brezalkoholne pijače, v vrednosti 2,00 € na osebo, 
stroške zanjo krije Občina Moravske Toplice. Malico priskrbi vodstvo KS za vse udeležence akcije v 
posameznem naselju. 
Prilagamo vam obrazec, kjer se evidentirajo vsi udeleženci akcije. Nosilec akcije je KS. Na podlagi 
izpolnjenega formularja, poročila o poteku akcije ter priloženega računa (stroškov malice) ste upravičeni do 
povrnitve stroškov. 
Vse navedeno ste dolžni predložiti Majdi LIPIČ PROSIČ najkasneje do petka, dne 14. aprila 2017. 
Med udeleženci na čistilni akciji bosta nagrajeni: 

- naselje z največjim številom udeležencev glede na število prebivalstva in 
- naselje z največjim številom udeležencev na čistilni akciji 
- naselje, ki je glede na lansko leto najbolj povečalo število udeležencev. 

Nagrajence bomo objavili v občinskem glasilu Lipnica. Vrednostni boni se morajo izkoristiti najkasneje do 
15.11.2017. 
 
Organizatorji čistilne akcije v Občini Moravske Toplice so Občina Moravske Toplice, JKP Čista narava d.o.o. 
in TIC Moravske Toplice. 
 
V upanju, da se akcije udeležimo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo. 
 
                        Pripravila:                                                                                                                                 Župan: 
             Majda LIPIČ PROSIČ, l.r.                                                                                                          Alojz GLAVAČ, l.r. 
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