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Gradivo za 3. dopisno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juniju 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadeva: KADROVSKE ZADEVE
1. Imenovanje strokovne komisije za izbiro koncesionarja prenove, upravljanja in vzdrževanja javne
razsvetljave v občini Črnomelj
Skladno z Odlokom o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 59/2014 in 24/2016) je v teku
razpisni postopek za izbiro koncesionarja prenove, upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave v Občini
Črnomelj.
Skladno z 52. Členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu občinski svet imenuje strokovno komisijo za izbiro
zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva ali sklenitev statusnega partnerstva, ki jo
sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in
delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega
sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem
razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali
živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Javni partner v
komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, če od
prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje
v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo.
Javni partner mora na predlog predsednika ali člana komisije, na zahtevo kandidata ali na lastno pobudo imenovati
novega predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo dvom o
objektivni presoji komisije.
Če javni partner potem, ko so kandidati dvignili razpisno dokumentacijo, spremeni sestavo komisije, mora o tem
obvestiti vse, ki so razpisno dokumentacijo dvignili.
Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge in ugotovi, ali
izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te
vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni
red glede na ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo javnemu partnerju iz 11. člena tega zakona.
Izobrazbene in druge pogoje, način imenovanja ter podrobnejše naloge in način dela strokovne komisije določi
javni partner v aktu o javno-zasebnem partnerstvu.
Skladno z zgoraj navedenim županja predlaga, da se v komisijo imenujejo uslužbenci občinske uprave Vinko
Kunič, Slavica Novak Janžekovič in Vladka Kostelec Peteh ter direktor JP Komunala d.o.o Črnomelj Samo
Kavčič.

Predlog je na 11. seji dne, 1.6.2016 obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je s
predlogom županje soglašala in občinskemu svetu predlaga, da sprejeme naslednji sklep:
PREDLOG SKLEPA:
V skladu z 52. členom Zakona o javno - zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) in 16. členom
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011 in 24/2014) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji
3. dopisni seji dne, _____________ sprejel naslednji
SKLEP
o imenovanju strokovne komisije
za izbiro koncesionarja prenove, upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Črnomelj
1. V strokovno komisijo za izbiro koncesionarja prenove, upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave in
svetlobne prometne signalizacije v Občini Črnomelj se imenujejo naslednji člani:
- Vinko Kunič, univ. dipl. inž. grad., vodja oddelka na občinski upravi, predsednik;
- Slavica Novak Janžekovič, univ. dipl. prav., vodja oddelka na občinski upravi, članica;
- Vladka Kostelec Peteh, univ. dipl. ekon., višja svetovalka na občinski upravi, članica;
- Samo Kavčič, univ. dipl. inž. elektrotehnike., direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o., član.
2. Komisija ima nalogo, da pregleda in oceni vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo
ter navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog
najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim
merilom, ter posreduje poročilo Občinskemu svetu Občine Črnomelj.
3. Člani komisije bodo morali v postopku izbire koncesionarja podpisati izjavo o izpolnjevanju pogojev za
imenovanje glede nepovezanosti in nepristranskosti ter o zaupnosti ter se v primeru povezanosti takoj, ko izve
za izločitveni razlog ali za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji, izločiti in nadomestiti z novim.
4. Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.
OBRAZLOŽITEV:
52. člen Zakona o javno – zasebnem partnerstvu – ZJZP v povezavi s 11. členom določa, da predstavniški organ
javnega partnerja (občinski sveti v primeru samoupravnih lokalnih skupnosti) imenuje strokovno komisijo za
izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javno zasebnega partnerstva. Komisija mora imeti najmanj 3
člane, ki imajo najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo
strokovno presojo vlog. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 59/2014 in 24/2016)
nima posebnih določb glede strokovne komisije.
Predlagani predsednik in člani strokovne komisije, ki so o imenovanju seznanjeni in ga sprejemajo, imajo ustrezno
izobrazbo in izkušnje iz vseh delovnih področij, ki jih predmet partnerstva obsega.
Naloge komisije določa 5. odstavek 52. člena ZJZP in so navedene v 2. točki sklepa.
Skladno z določbami 2. in 3. odstavka 52. člena ZJZP morajo biti predsednik in člani strokovne komisije
nepovezani (poslovno ali kako drugače interesno ali sorodstveno) s kandidati za partnerstvo, za kar bodo podpisali
posebno izjavo in se v primeru povezanosti izločili in nadomestili z drugim.
Sklep je s tem utemeljen.
Pripravila: Tamara Potočar, OU

Predlagatelj:
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik Janez Perušič, l.r.

