
OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KranjCeva ulica 3, Moravske Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Stevilka: --.i r ..c-r'>?1)otl, -a
Datum: 23. 8. 2019

Na podlagi 66. dlena Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,
3t,52/17) sklicujem

5. sejo Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Obdine Moravske Toplice,
kibo@

v sejni sobi ObIine Moravske Toplice v Moravskih Toplicah, Kranjdeva ul.3

Po ugotovljeni zadetni prisotnosti in sprejemu zapisnika 4. seje Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin Obdine Moravske Toplice, predlagam naslednji

Dnevni red:

l. Predlog Odloka o nadinu izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja
dolodenih vrst komunalnih odpadkov na obmodju Obdine Moravske Toplice - II.
obravnava

2. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov na
obmodju obdine Moravske Toplice - I. obravnava

3. Razno.

Prosim za zanesljivo udeleZbo in vas lepo pozdravljam!

Predsednik:
Alojz Trplan l.r.

Priloga:
- zapisnik 4. seje odbora
- gradivo k l. todki dnevnega redaje objavljeno na spletni strani Obdine Moravske T

Vabljeni:
- dlani sveta
- Alojz Glavad - Zupan
- Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave
- Majda Lipid Prosid - svetovalka za kmetijstvo in druZbene dejavnosti
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ZAPISNIK
4. redne seie Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Obiine Moravske Toplice, ki je bila

v kije bila v ponedeljek, 1.7. 2019 v prostorih Obiine Moravske Toplice,
Kranjaeva uI.3, s priietkom ob 16.00

NAvzotl ilani odbora:
Alojz Trplan, Lidija Bohnec, Jolanka Horvat, Majda Durinek, Patricija Puhan, Stojan Horvat.

ODSOTNI ilani odbora:
Dejan K0aan

Ostali navzoii:
Alojz Glavai - iupan, Martina Vink Kranjec - direktorica obiinske uprave, Sandra Sukid, ki piie zapisnik.

elani odbora so s 6 glasovi ,)ZA( ,0 "PROT|"

Potrdili

zapisnik 3. seie Sveto zo vorstvo upordbnikov jovnih dobrin Obiine Morovske Toplice, ki je bilo v
ponedeljek 6. maja 2079 v prostorih Obiine Morovske Toplice, Kronjievo ul. 3.

Predsedujoaije predstavil DNEVNI RED. posredovan z vabilom:

1. Predlog sklepa o potrditvi letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki in cen zbiranja doloienih
vrst komunalnih odpadkov

2. Predlog Odloka o naiinu izva.janja obvezne obiinske gospodarske javne sluibe zbiran.ia doloaenih vrst
komunalnih odpadkov na obmoiju Obiine Moravske Toplice - l. obravnava

3. Razno.

Predlagan dnevni redje bil soglasno spre.jet.

K 1. toiki:
Predlog sklepa o potrditvi letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki in cen zbiranja doloienih

vrst komunalnih odpadkov

Martina Vink Kraniec, direktorica obdinske uprave je na kratko predstavila letni programa ravnanja s
komunalnimi odpadki in cene zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov.
Povedala je, da je razlika predvsem v frekvencah odvoza v spodnjem delu obiine in sicer se bodo ostali
odpadki (trni kontejnerji) odvaiali na tri tedne in ne vei na dva oz. vsak teden. odpadki iz ekoloikih otokov
pa se bodo po novem odvaiali tedensko. Novost je tudi moinost odvoza biolo5kih odpadkov in mo;nost
odvoza odpadnega papirja na obmoiju celotne obdine.

V razpravi je bilo postavljeno vpraian.ie ali se bodo bioloiki odpadki odvaiali ne glede na itevilo
kontejnerjev v nasel.iu?

PREDLOG SKLEPA 5T. 12:
svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin obiine Moravske Toplice predlaga obEinskemu svetu obiine
Moravske Toplice, da sprejme predragan skrep o potrditvi retnega programa ravnanja s komunarnimi
odpadki in cen zbiranja doloEenih vrst komunalnih odpadkov.

Navzotih je bilo 5 ilanov odbora;
ZA: 5
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PROTI: 0
Sklep ie spreiet.

K 2. toiki:
Predlog Odloka o naiinu izvajanja obvezne obiinske gospodarske javne sluibe zbirania doloaenih vrst

komunalnih odpadkov na obmoiju Obiine Moravske Toplice - l. obravnava

Ga. Martina VINK KRAN.,EC - direktorica obiinske uprave je predstavila Odlok o nadinu izvajanja obvezne
obiinske gospodarske javne sluibe zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov na obmod.iu Obaine
Moravske Toplice.

PREDTOG SKLEPA 5T. 13:

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Obaine Moravske Toplice predlaga Obiinskemu svetu Obiine
Moravske Toplice, da sprejme Predlog Odloka o naiinu izvajanja obvezne obiinske gospodarske lavne
sluibe zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov na obmoiju Obdine Moravske Toplice in ga
posreduje v 15. dnevno obravnavo.

Navzoaih je bilo 6 flanov odbora:
ZA: 6
PROTI: 0
Sklep je sprejet.

K 3. toaki
Razno

Pod to toako ni bilo razprave.

Seja je bila zakljudena ob 16.45 uri.

Za pisala:

Sa ndra Sukid
Predsedujoii:
Alojz Trplan
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