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POJASNILO KANDIDATOM 
 
Javni partner spreminja dokument »Navodila za izdelavo prijave, pogoji in merila« v delu 
4. pogoja za izkazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti. 
 
1. 

Besedilo: 
»izračunana poraba električne energije svetilk javne razsvetljave na prebivalca, po izvedbi 
projekta prenove javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica, mora biti skladno z 
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 
in spremembe), največ 35kWh/prebivalca/letno;« 

se spremeni tako, da se glasi: 

“- izračunana poraba električne energije svetilk javne razsvetljave na prebivalca, po 
izvedbi projekta prenove javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica, mora biti skladno 
z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 
in spremembe), največ 40kWh/prebivalca/letno”. 
 
2. 

Prav tako se v Tehničnih specifikacijah besedilo v točki 4.1, točka 2: 

“Po prenovi javne razsvetljave, letna raba el. energije za javno razsvetljavo na prebivalca 
ne sme presegati 35 kWh, zaradi možnosti širitve omrežja javne razsvetljave v 
prihodnosti. Prenovljeno omrežje mora dopuščati širitev števila svetilk javne razsvetljave.” 

spremeni tako, da se glasi: 

“Po prenovi javne razsvetljave, letna raba el. energije za javno razsvetljavo na prebivalca 
ne sme presegati 40kWh, zaradi možnosti širitve omrežja javne razsvetljave v prihodnosti. 
Prenovljeno omrežje mora dopuščati širitev števila svetilk javne razsvetljave.” 
 
3. 

Prav tako se v Tehničnih specifikacijah besedilo v točki 4.1, točka 16: 

“Vse vgrajene svetilke morajo imeti ohišje narejeno iz tlačno litega aluminija, brez zunanjih 
plastičnih delov, na spodnji strani ravno kaljeno steklo, stopnja odpornosti stekla proti 
udarcem IK09, stopnja vodoodpornosti IP66.” 

spremeni tako, da se glasi: 

“Vse vgrajene svetilke morajo imeti ohišje narejeno iz tlačno litega aluminija, brez zunanjih 
plastičnih delov, na spodnji strani ravno kaljeno steklo, stopnja odpornosti stekla proti 
udarcem IK08, stopnja vodoodpornosti IP 66.” 
 
4. 

V Dodatnih tehničnih zahtevah za LED svetilke se stavek:  

Svetilke morajo delovati v temperaturnem območju vsaj od -30°C do +40°C, vgrajeno 
morajo imeti termično zaščito proti pregrevanju.” 

nadomesti s stavkom: 

“Svetilke morajo delovati v temperaturnem območju vsaj od vsaj od -20°C do +40°C, 
vgrajeno morajo imeti termično zaščito proti pregrevanju.” 
 



 

5. 

Iz predlagane tehnološke rešitve mora biti razvidno izpolnjevanje naslednjih zahtev: 

 priloženi morajo biti tehnični listi svetilk, ki bodo uporabljene v projektu, kjer so 
razvidne tehnične lastnosti svetilke, ki ga poda proizvajalec svetilke in certifikat 
meritve posamezne svetilke, 

 izdelati je potrebno izračune osvetljenosti tipičnih površin, v skladu z zahtevami 
razpisa. (Iz svetlobnotehničnih izračunov mora biti razvidno izpolnjevanje zahtev iz 
Tabele 10 Tehničnih specifikacij za prenovo javne razsvetljave v Mestni občini 
Nova Gorica.), 

 izračunana poraba električne energije svetilk javne razsvetljave na prebivalca, po 
izvedbi projekta prenove javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica, Skladno 
z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, 
št. 81/07 in spremembe) in zahtevo iz tehničnih specifikacij, lahko znaša največ 40 
kWh/prebivalca/letno;  

 izračun kazalnika učinkovitosti SLEEC (Street lightning energy efficiency 
calculation), skladno s standardom SIST EN 13201 – 5), 

 priložiti je potrebno izjavo, da bo v času garancije za brezhibno delovanje vgrajenih 
elementov, kandidat izvajal vzdrževanje prenovljenega dela javne razsvetljave na 
lastne stroške, 

 priložiti je potrebno izjavo, da ponujeno trajanje javno-zasebnega partnerstva oz. 
koncesije za prenovo javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica ni daljše od 
10 let, 

 priložiti je potrebno izjavo, da bo ponudnik izpolnil zahteve ki jih mora izpolnjevati 
nova javna razsvetljava, navedene v Tehničnih specifikacijah za prenovo javne 
razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica, 

 izdelana mora biti  finančna konstrukcija (ocena) projekta, v kateri je predvidena 
višina (lahko v odstotkih od prihrankov) vseh plačil javnega partnerja zasebnemu 
partnerju, specificirano po posameznih letih, za čas trajanja JZP, 

 iz finančne ocene mora biti razvidno, da je ponudnik predvidel tudi plačilo vseh 
morebitnih drugih stroškov (npr. izdelava letnih poročil ipd.) s strani MO Nova 
Gorica 

 iz tehnološke rešitve mora biti razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev za svetilke: 
  - material iz katerega so izdelane svetilke, 
  - stopnja odpornosti kaljenega stekla proti udarcem, 
  - stopnja vodoodpornosti svetilke, 
  - temperatura barve svetlobe, upoštevaje temperaturo barve na prehodih 
za pešce, 
  - tip predvidenih reflektorjev za osvetlitev objektov. 

 Dodatno mora biti pri LED svetilkah razvidno še: 
- proizvajalec LED diod, 
- življenjska doba svetilk, 
- nazivne karakteristike prenapetostne zaščite, 
- možnost regulacije svetilnosti, 
- tehnologija izvedbe (single/multi chip), 
- možnost zamenjave modulov svetilke brez demontaže celotne svetilke, 
- da sta napajalno/krmilni modul in prenapetostna zaščita nameščena v svetilki, 
- temperaturno območje delovanja svetilk, 
- da imajo svetilke termično zaščito proti pregrevanju, 
- izpolnjevanje pogojev standardov ENEC in CE za svetilke, 
- izpolnjevanje pogojev standarda EN 62471:2008 za LED diode. 


