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Zavrč,12.10. 2017

VPRAŠANJA IN ODGOVORI –I. DEL
za
» JAVNI RAZPIS«
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Zavrč, Majšperk, Žetale, Cirkulane in Videm

1. Vprašanje:
• Kolikšno je število predvidenih novih priključkov na kanalizacijsko omrežje za posamezno
občino v letu 2018, 2019, in 2020?
Odgovor:
- Občina ŽETALE: V letih 2018 in 2019 predvidevajo 7 novih priključkov
- Občina ZAVRČ: predvidevata se 2 novi priključitvi
- Občina MAJŠPERK: število novo priključenih v letu 2018 je 10 priključkov in 5 MČN; v letu
2018 bo 30 priključkov in 8 MČN; v letu 2020 bo 20 priključkov in 15 MČN
- Občina CIRKULANE: 10 priključkov
- Občina VIDEM: v letu 2018 je predvidenih 130 novih priključkov, v letu 2019 je
predvidenih 50 novih priključkov in v letu 2020 je predvidenih 50 novih priključkov
2. Vprašanje:
• Zanima nas povprečna količina odpeljanega blata iz čistilnih naprav na dehidracijo v m3 za
posamezno ČN (v vseh občinah)?
Odgovor:
- Občina ŽETALE: v letu 2016 je bilo odpeljanih 10 m3 in v letu 2017 11 m3 blata.
- Občina ZAVRČ: 134m3
- Občina MAJŠPERK: 473 m3
- Občina CIRKULANE:202 m3
- Občina VIDEM: 211m3
3. Vprašanje:
• Zanima nas ali drži podatek, da je v občini Videm na ČN velikosti 3500 PE priključenih samo 79
gospodinjstev in 16 gospodarskih subjektov? Prav tako so v občini še 3 druge ČN.
Odgovor: Podatek za občino VIDEM je točen. ČN v občini Videm so 3, kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji
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4. Vprašanje:
• Koliko znaša strošek električne energije za delovanje ČN in črpališč v občini Videm?
Odgovor: strošek električne energije za črpališča in ČN je 10.500€ na leto

5. vprašanje:
• Koliko znaša strošek električne energije za delovanje ČN in črpališč v občini Žetale? Prosim za
okviren strošek, ki bo osnova za vse prijavitelje?
Odgovor: Povprečni strošek električne energije za ČN Žetale je 45 eurov/mesec

6. Vprašanje
• kakšna raven-stopnja izobrazbe se zahteva za komunalna pomožna delavca?
Odgovor: izobrazba ni predpisana
7. vprašanje
• Ali se bo tudi pri univ.dipl. ing. geodezije ali gradbene smeri upoštevala ustrezna izobrazba po
bolonjskem študiju?
Odgovor: DA
8. Vprašanje:
Ali mora biti za izpolnjevanje pogojev kadra univ.dipl.ing. tehnične smeri ali II. bolonjske
stopnje, ki je vpisan pri IZS, ter univ.dipl.ing. geodezije ali gradbene smeri dve različni osebi,
ali je to lahko ista oseba?
Odgovor: to je lahko ista oseba
9. vprašanje
• Ali je glede pogoja, da mora prijavitelj zagotoviti tudi odvoz in obdelavo blata na čistilno
napravo, ki je opremljena z napravo za obdelavo blata in greznic in MČN ter naprave za
dehidracijo presežnega blata, prijavitelj svoji prijavi dolžan priložiti dokazilo, ki potrjuje
izpolnjevanje navedenih pogojev?
Odgovor: Ne, prijavitelj mora le pojasniti kam namerava odvažati blato iz grenic.
10. Vprašanje
• Ali se cene določa kot enotna cena ali za vsako občino posebej
Odgovor: za vsako občino posebej

11. Vprašanje:
• Ali se cene črpanja greznic določi glede na dejanski prevzem ali a kalkulirano porabo vode t.j.
mesečni obračun
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Odgovor: na kalkulirano porabo vode

12. vprašanje
• Ali se mora program izvesti za vse občine posebej ali za vse občine skupaj
Odgovor: za vsako občino posebej

