Vprašanje št. 1 – kadrovski pogoji
Naročnik v Prilogi 1 seznam kadra, med drugim zahteva kader: VII. raven izobrazbe,
univerzitetno izobražen kader z opravljenim izpitom ZUP (po Zakonu o upravnem postopku).
Naročnika sprašujemo ali lahko spremeni zahtevo na: VI. raven izobrazbe, visokošolsko
strokovno izobražen kader z opravljenim izpitom ZUP.
Odgovor: Zahtevi se ugodi in je lahko vi stopnja izobrazbe
Vprašanje št. 2 – tehnični pogoji
Naročnik v Prilogi 2 seznam minimalnih tehničnih sredstev, med drugim zahteva
mehanizacijo: Specialno vozilo za črpanje greznične gošče in blata ter čiščenje kanalizacije
(Kanaljet).
Naročnika sprašujemo ali lahko spremeni zahtevo na :
Specialno vozilo za črpanje grezniščne gošče in blata ter čiščenje kanalizacije (kanaljet)
ali specialno priklopno vozilo za črpanje greznične gošče in blata ter čiščenje kanalizacije
(specialna priklopna komunalna cisterna).
Odgovor: Tudi takšno vozilo je ustrezno
Vprašanje št. 3 –predmet koncesije (cena oz. obseg stroškov)
Kot posebna storitev nalog javne službe je opredeljena tudi storitev odvajanja in čiščenja
padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine
in v razpisni dokumentaciji ni podatkov o katastrskih podatkih, ki bi omogočili obračun teh
storitev. Kdaj bo vzpostavljen kataster teh storitev v vseh občinah, ki bo omogočil obračun
teh storitev?
Odgovor: Po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode( Uradni list RS
št.98/15) to ni obvezna storitev javne službe in je občinski odloki ne določajo kot obezno
javno sužbo,zato je v razpisu ne obravnavamo.
V razpisni dokumentaciji sta kot storitvi opredeljeni cena za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda z javnih površin, ki pa se po Uredbi MEDO obračuna glede na kubik porabljene vode in
takšne storitve nihče ne obračunava posebej, ker ti stroški bremenijo odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin po Uredbi MEDO
19. in 21. člen. Posebej se lahko obračuna le padavinska odpadna voda z ostalih površin in bi
moral biti izdelan kataster teh površin, ki bi omogočil razdelitev količin padavinskih voda z
javnih površin in ostalih utrjenih površin. Na podlagi tega nas zanima ali je smiselno
oblikovati ceno za storitvi, ki nista skladni z Uredbo MEDO in ju ni moč obračunavati?
Odgovor: Prvi odstavek 19. člena Uredbe MEDO določa: “(1) V okviru javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in
obračunavajo cene za storitve javne službe:
- odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
- odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami,
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
in
- čiščenje padavinske odpadne vode s streh.”

Vtej fazi postopka so cene samo orientacijske zato to ceno oblikujte in se bomo v fazi
dialoga dogovorili ali jo je smiselno ločeno oblikovati, čeprav Uredba MEDO to
zahteva.

V razpisni dokumentacije sta opredeljeni storitvi »Cena za prevzem celotne količine
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno
čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi.............................. eurov na m3« in »Cena za
prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in malih
komunalnih čistilnih naprav z obdelavo na komunalni ali skupni čistilni
napravi........................... eurov na m3«. Po Uredbi MEDO pa bi to morala biti enotna storitev
tudi za obstoječe greznice: »storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami«. Ali bo v tem delu popravljena
razpisna dokumentacija?
Odgovor: V obrazec vpišite enotno ceno za vse te storitve. V končni ponudbi po zaključenem
konkurenčnem dialogu bo to ena storitev.

