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ZADEVA: IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH 
ODPADKOV  
 

 

1. ZAKONSKA PODLAGA:  
− 16. člen Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 

28/03). 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM: 

Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah. Možna 
je ena od navedenih organizacijskih oblik: 

− ustanovitev javnega podjetja, 
− ustanovitev javnega gospodarskega zavoda, 
− podelitev koncesije osebi zasebnega prava, 
− izvajanje dejavnosti v režijskem obratu.  

 
Občina Moravske Toplice je v Odloku o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb zbiranje 
komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Moravske Toplice, 
določila, da javni službi na celotnem območju občine izvaja oseba javnega ali zasebnega prava, 
ki se ji v skladu z zakonom podeli koncesijo ali javno podjetje, v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s tem odlokom. Za izvajanje določil prej omenjenega odloka je potrebno izbrati eno 
ali drugo obliko izvajanja javne službe, in ali začeti s postopkom podelitve koncesije ali pa 
izvajanje javne službe prepustiti javnemu podjetju. 
  
V prilogi vam posredujem ponudbo za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov iz območja občine Moravske Toplice, ki jo je občini posredovalo javno podjetje 
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.. Ker je ponudba označena kot poslovna skrivnost, 
vas opozarjam na dolžno varovanje podatkov. Prilagamo tudi ponudbo za izvedbo aktivnosti za 
podelitev koncesije. 
 

3. PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša: 
− da občina izvajanje gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov in 

prevoz komunalnih odpadkov prepusti javnemu podjetju Center za ravnanje z 
odpadki Puconci d.o.o. 
ali 

− da občina začne s postopkom podelitve koncesije. 
 

Pripravila: občinska uprava                                                                       Župan: Alojz GLAVAČ, l.r.  
  
Priloga:  

− Ponudba za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 
− Ponudba za izvedbo aktivnosti za podelitev koncesije 


