Občina Gorenja vas – Poljane
Občinski svet
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Številka:
Datum:

Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, je na
podlagi 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 19-17. V. 1996, Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29.09.2000, Uradni list
RS, št. 59/2007 z dne 04.07.2007) ter prvega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), v postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja za
izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno in tehnološko vodo na območju celotne
Občine Škofja Loka in območju Občine Gorenja vas - Poljane za odsek Trebija - Poljane občinska meja, na … redni seji dne …, sprejel naslednji

SKLEP O IMENOVANJU
ČLANOV STROKOVNE KOMISIJE
1.
V strokovno komisijo za izvedbo skupnega postopka javnega razpisa za izbiro koncesionarja
za izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno in tehnološko vodo na območju celotne
Občine Škofja Loka in območju Občine Gorenja vas - Poljane za odsek Trebija - Poljane občinska meja, se imenujejo člani:
- dr. Kristina Knific,
- Bernard Strel in
- Gašper Čadež.
2.
Naloge in pristojnosti članov strokovne komisije obsegajo pripravo besedila javnega razpisa,
objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS ter vodenje postopka javnega razpisa do sprejema
odločitve o izbiri koncesionarja, vključno s pregledom in oceno prispelih prijav ter pripravo
strokovnega poročila s predlogom o izbiri koncesionarja.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
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Obrazložitev:
Občina Gorenja vas-Poljane in Občina Škofja Loka sta dne 31. 5. 2015 sklenili medsebojno
Medobčinsko pogodbo o sodelovanju pri izvedbi skupnega projekta »Oskrba s pitno vodo v
porečju Sore« (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), s katero sta se dogovorili k skupni pripravi in
izvedbi projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, ki zajema investicije v vodooskrbne
sisteme na območju Občine Škofja Loka in na območju dela Občine Gorenja vas – Poljane, to
je za odsek vodovoda Trebija - Poljane - občinska meja, podsistemi Trebija-Podgora, TrebijaGorenja vas-Todraž in Poljane ter nadaljnjo skupno vzdrževanje in upravljanje le-teh.
V 12. členu Pogodbe sta občini določili, da bosta skupni del infrastrukture po prejemu
uporabnih dovoljenj, predali v upravljanje le enemu upravljavcu, to je izvajalcu gospodarske
javne službe »oskrba s pitno vodo«. Posledično sta se občini v Dodatku št. 1 k Pogodbi, z dne
2. 8. 2013, dogovorili, da bosta izvedli skupni javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje
gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«, katerega bo v imenu obeh občin vodila
strokovna komisija, končno odločitev o izbiri koncesionarja pa bo skladno s 57. členom Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu in 37. členom Zakona o gospodarskih javnih službah, sprejela
občina kot javni partner oz. koncedent, in sicer vsaka občina za svoje območje.
Skladno z 52. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je
javni partner pristojen imenovati strokovno komisijo za vodenje postopka javnega razpisa za
izbiro koncesionarja. Na podlagi 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19-17. V. 1996, Uradni list RS, št. 88/2000
z dne 29.09.2000, Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 04.07.2007) je za imenovanje strokovne
komisije v imenu javnega partnerja pristojen Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane.
Na podlagi določil Pogodbe in Dodatka št. 1 k Pogodbi se za postopek skupnega javnega
razpisa imenuje ena strokovna komisija, sestavljena tako iz članov predstavnikov Občine
Gorenja vas – Poljane kot tudi članov predstavnikov Občine Škofja Loka. Posledično je
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane s predmetnim sklepom v strokovno komisijo
imenoval posamezne člane, ki so navedeni v prvi točki sklepa in bodo v imenu Občine Gorenja
vas – Poljane opravljali funkcijo članov strokovne komisije. Predlagani člani izpolnjujejo
zakonske pogoje za opravljanje funkcije člana strokovne komisije, ki se nanašajo na zahtevno
stopnjo izobrazbe ter ustrezne delovne izkušnje.
Imenovani člani strokovne komisije so pooblaščeni/-a v okviru izvrševanja pooblastil, katerih
obseg je določen v 2. točki izreka tega sklepa, opravljati naslednje naloge:
- pripravo besedila javnega razpisa ter objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS,
- vodenje postopka javnega razpisa, vse do sprejema odločitve o izbiri koncesionarja,
- pregled in oceno prispelih prijav ter v okviru tega ugotovitev, ali kandidati izpolnjujejo
razpisne pogoje,
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-

sestavo poročila skupaj z navedbo kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne zahteve,
razvrstitvijo vseh prijav skladno s postavljenimi merili za izbor, ter predlog za izbor
koncesionarja.

Na podlagi poročila strokovne komisije, bo vsaka občina za svoje območje sprejela odločitev
o izbiri koncesionarja in podelitvi koncesije z upravno odločbo, na podlagi katere bosta občini
skupaj z izbranim koncesionarjem sklenili koncesijsko pogodbo.
S tem je izdaja tega sklepa utemeljena.

Župan:
Milan Janez Čadež

Poslano:
- imenovani člani komisije,
- Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
- arhiv.
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