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“ENERGETSKA SANACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE IN RAZSVETLJAVE V 
ŠPORTNI DVORANI V OBČINI BENEDIKT” 

 
~ Faza konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije ~ 

 
Vprašanja in odgovori 

 
 
1. VPRAŠANJE (7.4.2020): 

 
V povezavi z dne 24.03.20 posredovano razpisno dokumentacijo, za fazo konkurenčnega 
dialoga, v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta  »energetska 
sanacija javne razsvetljave in razsvetljave v športni dvorani v občini Benedikt« Vas vljudno 
prosimo, kot v točki 8  
Tehnične specifikacije in temeljne zahteve navedeno za: 
 
1. Potrditev, da gre pri dokumentu DIIP - Dokument identifikacije investicijskega projekta 

Energetska sanacija javne razsvetljave in razsvetljave v športni dvorani v Občini 
Benedikt«, za enako vsebino kot ste nam jo posredovali po elektronski pošti dne 
30.12.2019 (jo prilagamo). 

2. Potrditev, da gre pri dokumentu ocena upravičenosti JZP za projekt Energetska sanacija 
javne razsvetljave in razsvetljave v športni dvorani v Občini Benedikt, za enako vsebino 
kot ste nam jo posredovali po elektronski pošti dne 30.12.2019 (jo prilagamo). 

3. Da nam posredujete kataster javne razsvetljave, ki je pripravljen v excel datoteki ter v 
formatih ASCII in KML. V kolikor gre za enako vsebino v različnih formatih, nam zadošča 
excel datoteka in nam to prosimo pošljite. 

4. Da nam uredite dostop do katastra. 
 
V primeru, da je Vaš odgovor za točki 1. in 2. negativen, nam lepo prosimo pošljite oba 
dokumenta še enkrat. 
 
ODGOVOR: 
 
Potrjujemo, da je vsebina dokumentov: 
1. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Energetska sanacija javne razsvetljave 

in razsvetljave v športni dvorani v Občini Benedikt« in 
2. Ocena upravičenosti JZP za projekt »Energetska sanacija javne razsvetljave in 

razsvetljave v športni dvorani v Občini Benedikt«, katere smo vam posredovali po 
elektronski pošti dne 30.12.2019, identična in ni bila spremenjena ali novelirana. 

3. in 4.  Dostop do katastra javne razsvetljave vam je po e-pošti v vseh navedenih formatih 
posredovala  Energetska agencija za Podravje. 

 

 
  



2. VPRAŠANJE (15.4.2020) 
 
V katastru, ki ste nam ga posredovali imamo vprašanje v zvezi s podatki v Excel datoteki. Pri 
določenih svetilkah je v J stolpcu zapisano, da je 1 svetilka, nato pa so podatki zapisani še v 
stolpcih O in P za svetilko 2 (slika spodaj). Prav tako je potem skupna moč seštevek obeh.  
Bi moralo biti število svetilk v J stolpcu za ta konkretni primer 2? 
Če ja, lahko prosim popravite datoteko in jo ponovno pošljete oz. če lahko pojasnite, zakaj je 
takšen zapis. 
  

 
 
 
 
ODGOVOR: 
Excel datoteka je popravljena in smo vam jo poslali v prilogi odgovora preko e-pošte. 
Kjer so podatki zapisani v dveh stolpcih pomeni, da je montiranih več svetilk.  
V kolikor ste uspeli uvozit Shapefile datoteko v kakšen GIS program (Argic, QGIS ...) se vam 
ob točki prikaže tudi slika. 
Mogoče si lahko pomagate tudi z imeni posameznih slik Tocka_119_20200203_135730.jpg iz 
katerega je razviden tudi ID svetilke. 
V excel datoteki nismo posneli posameznih prižigališč, vam pa zato pošiljam izpis merilnih 
podatkov s seznamom MM. 
217884 JAVNA RAZSVETLJAVA-IND.CONA Obračunska moč: 17 kW Varovalka: 3X25 A 
4-6150 JAVNA RAZSVETLJAVA Obračunska moč: 35 kW Varovalka: 3X50 A 
4-6165 JAVNA RAZSVETLJAVA Obračunska moč: 6 kW Varovalka: 1X25 A 
4-6092 JAVNA RAZSVETLJAVA Obračunska moč: 8 kW Varovalka: 1X35 A 
4-6086 SEMAF. LUČ NAD PREHODOM Obračunska moč: 3 kW Varovalka: 1X16 A 
4-6089  SEMAF. LUČ NAD PREHODOM-AP Obračunska moč: 3 kW Varovalka: 1X16 A 
4-214042 NADSTREŠNICE PRI VODNJAKIH Obračunska moč: 24 kW Varovalka: 3X35 A 
V zimskem času so svetilke prižgane med 17.00 in 8.00 uro, v letnem času pa med 20.00-
21.00 in 6.00-7.00 uro, nekaj svetilk je na senzor. 
V kolikor bo še kakšna nejasnost pa prosim sporočite. 
 
 


