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1 PRAVNE IN PROGRAMSKE PODLAGE 

 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07, 114/07-ZIPRS0809 in 61/08); 

 Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 27/07, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v 
nadaljevanju: EZ); 

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. 
RS, št. 89/08,  25/09 in 58/12; v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE in OVE); 

 Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur.l. RS, št. 114/09 
in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 

 Shema državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije - regionalna pomoč št.SA.34281(2012/X). 
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2 NAMEN IN CILJ 

2.1 Uvod 

Na podlagi Odločbe o potrditvi programa za izboljšanje energetske učinkovitosti, št. 3600-
10/2012-2, ki jo je EKO sklad, Slovenski okoljski javni sklad izdal dne 29.10.2012, je Elektro 
energija, d.o.o., Ljubljana, kot veliki zavezanec postala upravičena izvajati program za 
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, oziroma izvajati program za povečanje 
Učinkovitosti Rabe električne Energije, s ciljem Zmanjšanja Rabe električne energije in energije 
pri Končnih Odjemalcih za obdobje leta 2013– (v nadaljevanju: UREZRKO). 
 
Program bo Elektro energija d.o.o., Ljubljana, na podlagi odločbe izvajala od 1.1.2013 do 
31.12.2013. Obsega tri upravičene ukrepe, ki so predmet spodbujanja v industriji, storitvenem in 
javnem sektorju. Predvideni prihranki energije pri odjemalcih so v programu določeni v skladu z 
Metodami za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkoviti rabe 
energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije (IJS-DP-10072, september 
2011,pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu 
Ministrstva za gospodarstvo ter delovne verzije pravilnika, v nadaljevanju metodologija IJS). 
 

2.2 Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov 
oz. naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe 
električne energije in energije pri končnih odjemalcih– UREZRKO. Finančne spodbude 
so namenjene investitorjem v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, to je 
pravnim osebam in podjetnikom, za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih 
naprav na področju energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, izvajanja 
obratovalnega monitoringa, upravljanja z energijo, energetsko učinkovitih 
elektromotornih pogonov ter na področju nameščanja frekvenčnih pretvornikov za 
črpalke in ventilatorje.  

 
Javni razpis za sofinanciranje projektov (v nadaljevanju operacij), se izvaja v okviru programa 
za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, spodbujanja učinkovite rabe 
energije ter rabe obnovljivih virov.  
 
Operacije se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter navodili organa upravljanja v 
Republiki Sloveniji in EU. 
 
Predmet financiranja so nove naložbe. Nove naložbe so naložbe, za katere je izvajalec naložbe 
investitorju, ki financira naložbo, izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več 
navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem razpisu.  
 
 
V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o 
spodbujanju URE in OVE. 
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V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru javnega razpisa 
izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 9. člena.  
 

2.3 Upravičeni nameni 

Namen sofinanciranja je vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, izvajanja 
obratovalnega monitoringa, upravljanja z energijo, energetsko učinkovitih elektromotornih 
pogonov ter nameščanja frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje.  
 
Cilj razpisa je povečana električna učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu 
stanju tehnike, v primerjavi s splošno vgrajeno opremo, pri čemer mora biti posledično 
zagotovljena manjša poraba električne energije.  

V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno 
razvidno, da gre za upravičen namen v skladu s tem razpisom in da operacija izpolnjuje vse 
pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.  

Med upravičene namene sodijo izbrani ukrepi, s katerimi se doseže povečanje električne 
učinkovitosti sistemov in naprav oz. manjša porabe električne energije v primerjavi s splošno 
vgrajeno opremo. Za določanje in ugotavljanje zmanjšanja porabe se uporablja Metodologija za 
izračun prihrankov pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo 
uporabo obnovljivih virov energije, skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-
DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 
2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo ter delovne verzije pravilnika ( v 
nadaljevanju metodologija IJS) in mora biti podana v študiji, kot del ID, ali katerakoli druga 
metoda, ki je bila del potrjenega programa za izvajanje tega razpisa (priloga: Metodologija 
določanja prihrankov pri električni energiji ob uporabi sončne tube).   

Program sofinanciranja UREZRKO za pravne osebe in podjetnike je sestavljen iz naslednjih vrst 
ukrepov:  

1. energetsko učinkoviti sistemi razsvetljave: 

– vgradnja varčnih sijalk, kot je na primer vgradnja CFL namesto navadnih 
žarnic, zamenjava fluorescenčnih sijalk T8 s T5 ali zamenjava fluorescenčnih 
sijalk T8 za LED; 

– vgradnja senzorjev prisotnosti, 

– vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, 

– vgradnja svetlobnih sistemov, ki nadomeščajo umetno razsvetljavo.     

2. vgradnja opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri 
odjemalcih v industrijskem, proizvodnem in poslovnem delu gospodarskih sistemov ; 

3.  vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev standardnega EU razreda IE2, IE3, 
Pe < 4kW  ter vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov za 
črpalke in ventilatorje: črpalke P < 4kW,ventilatorji P < 4kW v industrijskem, 
proizvodnem in poslovnem delu gospodarskih sistemov ; 

 
Tehnični pogoji:  

 

Pri obnovi in izboljšanju razsvetljave se zagotovi vgradnja sodobnih, energijsko varčnih 
in okolju prijaznih svetilk. Minimalna energijska učinkovitost mora biti zagotovljena v 
skladu zahtevami Uredbe Komisije (ES) št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES  in z zahtevami za okoljsko 
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primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, 
visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o 
razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES (Uradni list L 076 , 
24/03/2009 str. 0017 – 0044). V primeru uporabe gospodinjskih svetil za razsvetljavo se 
glede energijske učinkovitosti upošteva Uredbo Komisije (ES) št. 244/2009 z dne 
18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v 
zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu. 
Kot tehnično primerne se štejejo vse zamenjave oziroma nadgradnje razsvetljave, ki 
zagotavljajo vsaj 30% prihranek električne energije glede na obstoječe stanje. 

V kolikor operacija obsega vgradnjo svetlobnih sistemov, ki nadomeščajo umetno 
razsvetljavo, mora biti učinkovitost ter smotrnost vgradnje razvidna iz priložene študije 
(ID) ali opisa predvidenih del, prav tako morajo biti jasno podani predvideni prihranki 
energije. 

Vgrajeni sistemi za izvajanje obratovalnega monitoringa, regulacijski sistemi, sistemi 
upravljanja z energijo morajo v študiji ali priloženi dokumentaciji dokazovati povečanje 
učinkovitosti rabe energije ter možnost vizualizacije rabe energije. 

Najmanj za vse aplikacije elektromotornih sistemov in opreme mora biti s strani 
strokovne svetovalne inštitucije izdelana predhodna analiza oz. energetski pregled z 
oceno upravičenosti investicije. Navedeni dokument je osnova za projektiranje aplikacije 
in sestavni del izvedbene dokumentacije oz. ID, ki je predložena v vlogi na ta razpis.  

Popis oziroma študija (ID) o operaciji vgradnje frekvenčnih pretvornikov mora dokazovati 
smotrnost ter doseženo višjo stopnjo učinkovitosti rabe električne energije, na nivoju 
celotnega industrijskega obrata oziroma na tangiranem sistemu poslovnega objekta. 

Izjemoma v primeru dokazil o tržni nedostopnosti oz. nedobavljivosti ali v primeru 
strokovne utemeljitve s strani neodvisne strokovne institucije o aplikativni primernosti 
tehnično manj zahtevne opreme se lahko prizna za upravičeni namen tudi tehnično manj 
zahtevno opremo od navedenih minimalnih zahtev za doseganje upravičenega namena.  

Pri določanju prihrankov rabe energije oz. normativnih letnih učinkov UREZRKO se 
uporabljajo metode IJS. Uporaba metod se nanaša na pripravo vloge in smiselno pri 
pripravi poročila o rezultatih obratovanja naprav, v kolikor podatki o prihrankih ne 
temeljijo na spremljanju porabe s standardnimi merilnimi enotami. 

Prijavitelj mora vlogi priložiti tri predračune oz. ponudbe za nakup opreme oziroma 
izvedbo storitve, ki je predmet tega razpisa.  

2.4 Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme, ki je 
določena v specifikaciji ukrepov s popisom opreme in storitev, ustrezno vsebini tehničnih 
specifikacij za pridobitev ponudb in vsebini predvideno izbrane ene ali več ponudb za 
naročilo opreme in storitev za izvedbo operacije. Za vsak posamezni ukrep se definirajo 
deleži priznanih stroškov, s katerimi se določi višina nepovratne finančne spodbude.  

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Predmet 
operacije mora biti nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Za tretje osebe se ne 
morejo šteti osebe, ki so več kot 25% lastniško ali kapitalsko povezane s prijaviteljem. 
 
Neupravičeni stroški: 

 dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih 
stroškov, 
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 izdelava projektne in investicijske dokumentacije (ID),  

 stroški nadzora izvedbe projekta, ki presegajo delež priznanih upravičenih stroškov  

 stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav, 

 postavitev nove ali gradnja nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole, nove 
instalacije pri razsvetljavi), 

 izboljšave, ki so predmet rednega vzdrževanja (npr.  odprava puščanja zraka 
sistemov za pripravo komprimiranega zraka) 

 DDV, davek na promet nepremičnin in drugi davki; 

 naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing; 

 stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd. 
 

Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih sredstev ne bo odobreno za nakup rabljene 
opreme, pilotnih naprav in prototipnih naprav. 

2.5 Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu 

 

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev po tem javnem razpisu so pravne 
osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti 
začetno investicijo v ukrepe oziroma v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. 

V primeru pogodbenega financiranja1 investicije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob 
izpolnjevanju naslednjih pogojev: 

- sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 5 let oziroma do povračila 
investicije iz prihrankov) o zagotavljanju prihrankov energije med pogodbenima strankama; 

- ekonomski izračun, predstavljen v ID, mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez 

upoštevanja sofinanciranja. ID mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s 

strani pooblaščenega predstavnika naročnika. 

 

Podjetje za potrebe tega razpisa je podjetnik in pravna oseba ne glede na pravni status, 
organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je 
dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti 
zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov 
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 
59/11). 

Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe 
o sofinanciranju operacije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih sofinancerja. 
Vloga, ki bi jo vložil neupravičen prijavitelj bo zavržena. 

Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje od 5. do 9. člena Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije. V primeru izpolnjevanja razpisnih pogojev in v 
primeru, da bo operacija potrjena, se s prijaviteljem podpiše pogodba.  
 
Prijavitelji ne morejo biti podjetja, ki proizvajajo naprave ali komponente naprav, ki so del 
operacije. 

                                                
1
 Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni odnos med izvajalcem in naročnikom, ki vključuje 

naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe energije v objektih in napravah naročnika, kjer  se 
izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov za energijo. 
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Državne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti: 

- primarna kmetijska proizvodnja iz Priloge I Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti in za izdelovanje in trženje proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo 
mleko in mlečne proizvode, 

- ribištvo in ribogojništvo,  
- premogovništvo,  
- jeklarstvo,  
- promet,  
- ladjedelništvo, 
- industrija sintetičnih vlaken, 
- proizvodnja orožja in streliva. 

Na razpisu ne morejo sodelovati podjetja, ki: 

 prijavijo projekt za isti namen, kateri že vsebuje elemente državnih pomoči in je že 
sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna, če skupna 
višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine 
sofinanciranje, kot jo določajo pravila s področja državnih pomoči,  

 so v stanju kapitalske neustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Ur.l. RS 126/2007 
s spremembami in dopolnitvami), 

 ob oddaji vloge za dodelitev spodbude prejemajo ali so v postopku pridobivanja 
finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, 

 so navedena v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v 
skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije. 

 

3 POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV 

3.1 Splošni pogoji 

1. Predmet operacije mora biti skladen z določili javnega razpisa in določili javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije. V primeru, da del operacije ni skladen s 
predmetom tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, morajo biti stroški 
neskladnega dela operacije opredeljeni kot neupravičeni stroški operacije. 

2. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje, ter določen začetek in konec 
operacije.  

3. Rok za zaključek izvedbe posameznega ukrepa je do 31.12.2013, sicer pravica do 
odobrene nepovratne finančne spodbude preneha. V primeru, da izvedbe ukrepa ni 
mogoče zaključiti v tem roku, se lahko izvajanje podaljša, za kar je prijavitelj dolžan 
podati pisno vlogo za  sklenitev aneksa k pogodbi o sofinanciranju operacije. Vlogo 
za podaljšanje izvajanja operacije mora prijavitelj podati pred iztekom roka izvedbe 
operacije. V primeru, da prijavitelj ne izvede operacije v dogovorjenem roku ter tudi 
ne poda vloge za podaljšanje izvajanja operacije, se smatra, da je odstopil pogodbe 
za sofinanciranje operacije. Izvajanje ukrepa, na podlagi sklenjenega ustreznega 
aneksa k pogodbi za sofinanciranje operacij lahko po tem razpisu traja največ do 
konca meseca avgusta 2014.  

4. Operacija mora imeti zaključeno in uravnoteženo finančno konstrukcijo. V kolikor 
vsota odhodkov in prihodkov ne bosta enaki,  se vloga zavrne. 

5. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami 



 
 

8 
 

javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno 
določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Vsi obrazci vloge in vse priloge 
morajo biti vsebinsko usklajeni, izkazovati morajo identične podatke za operacijo, ki 
je predmet prijave na razpis.  

6. Pri izvedbi operacij mora biti dosledno upoštevana vsa veljavna zakonodaja v 
Republiki Sloveniji. 

7. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, 
dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni 
dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se 
kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. 

8. Veliko podjetje mora v projektu ali drugem dokumentu dodatno izkazati še: 

 bistveno razširitev velikosti projekta zaradi pomoči ali 

 bistveno razširitev obsega projekta zaradi pomoči ali 

 bistveno povečanje skupnega zneska, potrebnega za izvedbo projekta zaradi 
dodeljene pomoči ali 

 da projekt kot tak v zadevni regiji, ki prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč ne 
bi bila dodeljena. 

 

9. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo: 

 o seznanitvi in strinjanju z vsebino in tudi z razpisno dokumentacijo tega javnega 
razpisa za sofinanciranje operacij UREZRKO, 

 o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Ur.l. RS 126/2007 
s spremembami in dopolnitvami), 

 o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti skladno z 9. členom 
Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja, 

 o hranjenju dokumentacije o operaciji ter upoštevanju omejitev glede sprememb 
operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES, 

 o dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, 
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom, 

 o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja 
posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh 
postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže 
maksimalno dovoljeno stopnjo, 

 o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in 
zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji, 

 o izpolnjevanju zahtev glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o 
projektu, 

 o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, 

 da operacije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati, 

Elektro energija, d.o.o., Ljubljana, lahko v primeru kršitve katerekoli izmed zgornjih navedb, 
odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje do vračila. 
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3.2 Posebni pogoji 

1. Za operacije mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena 
izvedbena dokumentacija, v nadaljevanju ID, izdelana ob smiselni uporabi Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, 
Ur.l., št. 60/06 in 54/10. 

ID mora vključevati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji oz. projektu in 
zagotavljanje spremljanja učinkov. Pri pripravi dokumentacija identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) oz. ID se upošteva Priloga 3 razpisne dokumentacije. Minimalna zahtevana 
vsebina ID je zahtevnosti ukrepov ustrezen pregled in analiza stanja oz. dokumentacija o 
opravljenem energetskem pregledu za namen operacije (v smislu dokumenta DIIP – 
dokumentacija identifikacije investicijskega projekta, z upoštevanjem Priloge 3 razpisne 
dokumentacije in v skladu z uredbo o ID) in tehnično tehnološki opis izvedbe v povezavi s 
specifikacijo v PRILOGI D vloge, ki mora biti podpisana s strani projektanta ali usposobljenega 
energetskega upravljavca.   

2. Drugi pogoji 
 
Nepovratna sredstva lahko pridobijo prijavitelji: 

 zoper katere s pravnomočno odločbo sodišča ni začet stečajni postopek, postopek 
prisilne poravnave ali likvidacije,  

 ki nimajo neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije. 

 
3. Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom o 
spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 
25/09). Izvedba projekta, t.j. pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje opreme, se ne sme 
pričeti pred oddajo vloge na razpis Elektro energije, d.o.o., Ljubljana, saj v nasprotnem primeru 
celoten projekt ne bo upravičen do sofinanciranja.  

 

4. Oddaja naročil  

Prijavitelj mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter skrbnega 
gospodarstvenika, zato mora pred oddajo vloge pridobiti najmanj 3 ponudbe oz. predračune. 
Ponudbe oz. predračuni predstavljajo del dokumentacije o operaciji. V primeru, da prijavitelj iz 
objektivnih razlogov ne more pridobiti več kot ene ponudbe, je dolžan vlogi s tem v zvezi priložiti 
pisno obrazložitev, ki jo komisija obravnava in jo lahko, v kolikor ugotovi, da razlogi niso 
utemeljeni, zavrne kot neupravičeno.  

 

5. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo neposredno po vložitvi vloge ter pred izdajo 
sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. V kolikor se v katerikoli fazi ugotovi, da vsi pogoji 
niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. 

4 MERILA ZA IZBIRO OPERACIJ 

Vsebinsko se ocenjujejo le operacije, ki izpolnjujejo vse pogoje tega razpisa, in sicer z uporabo 
merila, ki zagotavlja učinkovito rabo elektrike prijavitelja in sicer na osnovi letnih prihrankov iz 
naslova operacije v primerjavi s celotno letno rabo elektrike. Celotna raba električne energije se 
nanaša na porabo pred izvedbo operacije na vseh lokacijah oziroma na obračunskem merilnem 
mestu, s katerimi prijavitelj upravlja in so delno ali v celoti upoštevane v operaciji.                                                          
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                                                                             letno zmanjšanje porabe elektrike  

Celovitost ukrepov za UR elektrike % =  ------------------------------------------------------------------- 
                                                                   celotna letna raba elektrike pred izvedbo operacije 
 

Celovitost % Št. točk 

≥ 20 20 

≥ 10 - < 20 10 

 
Vloga mora doseči najmanj 10 točk, drugače se s sklepom zavrne 

5 RAZPOLOŢLJIVA SREDSTVA IN VIŠINA SOFINANCIRANJA  

5.1 Razpoloţljiva sredstva po tem javnem razpisu 

Nepovratna sredstva so namenska sredstva, pridobljena na osnovi Odločbe o potrditvi 
programa za izboljšanje energetske učinkovitosti velikega upravičenca Elektro energija d.o.o., 
Ljubljana, in opredeljena v programu za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih 
odjemalcih, ki ga je pripravil za obdobje 1.1.2013 do 31.12.2013. 

Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči SA.34281(2012/X) - Spodbujanje 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije - regionalna pomoč) ter uredbe. 

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet 
javnega razpisa, znaša 800.000 EUR.  

 

5.2 Višina sofinanciranja 

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne 
operacije lahko znaša za velika podjetja največ 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije. 
Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude lahko poveča za 10%, pri 
malih in mikro podjetjih pa za 20%.  

Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 49,66 Eur/MWh na vsako prihranjeno 
MWh letnega prihranka električne energije na obračunskem merilnem mestu, na katerem se 
izvaja ukrep. 

Pri dodelitvi nepovratnih sredstev bo Elektro energija, d.o.o., Ljubljana, upoštevala tudi omejitve 
razpoložljivih sredstev.  

Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne 
smejo predstavljati javnih sredstev. 

Finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, s priloženimi 
originalnimi računi oz. drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek 
celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov mora biti jasno razvidna izpolnitev 
zahtev za skladnost z upravičenimi nameni tč. 2.3 tega navodila. Zahtevku morajo biti priložena 
dokazila o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev ter končno poročilo o izvedeni operaciji (gl.: 
Priloga 1 k pogodbi), ki podaja bistvene podatke o operaciji. Višina sofinanciranja je določena z 
višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem 
deležu sofinanciranja. Zahtevek ne sme biti oddan pred zaključkom izvedene operacije in ne 
kasneje kot v roku 30 dni po roku za izvedbo operacije določenim v pogodbi za sofinanciranje 
operacij ali aneksu k tej pogodbi, v nasprotnem primeru mu pravica do sofinanciranja preneha.  

Upravičenec mora najkasneje v enem letu ter v naslednjih dveh letih po oddaji zahtevka za 
sofinanciranje na Elektro energijo, d.o.o., Ljubljana, dostaviti letno poročilo z obratovalnimi 
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podatki in o doseženih prihrankih, ki ga je sestavil na osnovi knjigovodstva porabe in 
obratovalnih stroškov oz. obratovalnega monitoringa za okvir operacije UREZRKO. Tri leta po 
izstavitvi zahtevka za sofinanciranje mora upravičenec po končanju obračunske sezone oziroma 
po pripravi letne poslovne bilance in najkasneje do konca februarja dodatno dostaviti na Elektro 
energijo, d.o.o., Ljubljana, izpolnjen obrazec Priloge 3 k pogodbi: Poročilo o rezultatih 
obratovanja energetsko učinkovitih električnih naprav. 

V kolikor rezultati za primerljiv obseg produkcije brez posebej utemeljenega razloga, niti do 
višine 80%, ne izkazujejo načrtovanega zmanjšanja rabe ali upravičenec ne dostavi pravočasno 
obrazca iz Priloge 3 k pogodbi, mora upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev dalje do dneva vračila. 

Elektro energijo, d.o.o., Ljubljana, in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju 
operacije na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja. 

Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti upravičenec. Slednje velja tudi za 
eventualno povečane neupravičene stroške, za katere iz sklepa Elektro energije izhajalo, d.o.o., 
Ljubljana, da imajo status neupravičenosti.  

5.2.1 Velikost podjetij 

 
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z 
dne 6. avgusta 2008 (Priloga 1: Opredelitev mikro, malih in srednjih podjetij; UL L 214, 
9.8.2008, str. 37; priloga 1 je priložena razpisni dokumentaciji). Osnovna merila za določanja 
velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. Pod pojmom podjetja 
se razumejo tako družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, kakor tudi samostojni 
podjetniki posamezniki. V spodnji tabeli so prikazane osnovne vrednosti posameznega merila.  
 

Velikost 
podjetja 

Število 
zaposlenih 

Letni promet  Bilančna vsota 

Veliko 250 in več več kot 50 MIO EUR ali več kot 43 MIO EUR 

Srednje  manj kot 250 do 50 MIO EUR ali do 43 MIO EUR 

Malo manj kot 50 do 10 MIO EUR ali do 10 MIO EUR 

Mikro manj kot 10 do 2 MIO EUR ali do 2 MIO EUR 

 
 

6 OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV IN OBDOBJE ZA 
PORABO SREDSTEV 

 

6.1 Obdobje upravičenosti stroškov 

 
Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na razpis Elektro energije, d.o.o., Ljubljana, niso 
upravičeni do sofinanciranja po javnem razpisu UREZRKO. 

6.2 Obdobje za porabo sredstev 

Rok za zaključek investicije je 31.8.2014, sicer pravica do sofinanciranja operacije preneha.  
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7 VSEBINSKA PRIPRAVA IN POPOLNOST VLOGE 

 
V vlogi za pridobitev finančnih spodbud mora prijavitelj predložiti ustrezno izpolnjene obrazce in 
dokumente skladno z razpisno dokumentacijo. Formalno popolno vlogo sestavljajo dokumenti v 
slovenščini, vloženi v primerno opremljeno mapo, v vrstnem redu, kot je razvidno iz Priloge 5 te 
razpisne dokumentacije in z naslovnimi stranmi, kot je razvidno iz Priloge 6. 
 
Zaporedna številka dokumenta: 1 

Izpolnjeni in podpisan prijavni obrazec (Obrazec 0) s podatki o prijavitelju in operaciji; 
- v obrazec se vpišejo zahtevani podatki in z označitvijo  strinjanje z vsemi 

ustreznimi navedbami; 
- obrazec se žigosa z žigom prijavitelja; 
- obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja; 
- v obrazec morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po stalnih cenah, brez 

DDV in na dve decimalki; 
- zneski v tabeli finančne konstrukcije morajo biti skladni z zneski iz ID. 

Omogočena mora biti njihova korelacija z zneski iz izbranih ponudb (Priloga I.4 – 
zap. št. 22). 

 
Zaporedna številka dokumenta: 2 

- Izpolnjen in podpisan Obrazec 1.1 oziroma ustrezen Obrazec 1.2, ali 1.3, 1.4, 1.5 
ali 1.6 – Tehnični podatki - specifikacija ukrepov se pripravijo po upravičenih 
namenih operacije in na podlagi ID - tehničnega elaborata in tehnično 
tehnološkega opisa izvedbe oz. investicijskega programa za izvedbo konkretnih 
aplikacij operacije, če je bil pripravljen; 

- obrazec 1.1 oz. obrazci do 1.6 se žigosajo z žigom prijavitelja; 
- obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja. 

 
Zaporedna številka dokumenta: 3 

- Pripravljena in podpisana Priloga A.1 – Tehnično tehnološki opis predlagane 
operacije v smislu priprave investicijskega programa oz. dokumentacije za 
izvedbo; prilogo prijavitelj pripravi sam oz. sicer v primeru dokumentiranega 
investicijskega programa predloži ta dokument; 

- priloga A.1 se žigosa z žigom prijavitelja; 
- prilogo podpiše odgovorna oseba prijavitelja. 

 
Zaporedna številka dokumenta: 4 

- Pripravljena in podpisana Priloga A.2 – Poročilo o ekonomskih učinkih projekta, 
ki povzema ključne ugotovitve iz izdelane ID; prilogo prijavitelj pripravi sam in 
sicer (v smislu) za ekonomsko vrednotenje investicijskega programa na podlagi  
Priloge A.2, v kolikor ni ekonomsko vrednotenje že vključeno kot sestavni del 
investicijskega programa; 

- Priloga A.2 se žigosa z žigom prijavitelja; 
- prilogo podpiše odgovorna oseba prijavitelja; 
 

Zaporedne številke dokumentov: 5 do 12 
Dokazila o usposobljenosti, opredeljena v razpisni dokumentaciji, v skladu s podatki 
podanimi v obrazcu vloge (Obrazec 0). Prijavitelj priloži dokazila, iz katerih je 
razviden donos iz poslovanja gospodarske družbe v preteklem letu in ostala dokazila 
o zagotovljenih sredstvih za financiranje: 
- fotokopija registracije prijavitelja z vsemi prilogami (Priloga B.1); 
- akt o ustanovitvi prijavitelja (Priloga B.2); 
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- fotokopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnostih Statističnega  
Urada RS (Priloga B.3); 

- izjava matične banke o razvrstitvi v bonitetni razred (Priloga B.4). V kolikor 
prijavitelj take izjave banke ne more pridobiti, poda o tem izjavo; 

- dokumenti, ki so podlaga za zagotovitev lastnih virov financiranja, s podatki o 
finančnem in materialnem poslovanju za preteklo poslovno leto (Priloga B.5); 

- dokumenti, ki so podlaga za zagotovitev drugih virov financiranja, če so 
predvideni (Priloga B.6); 

- dokumenti, ki so podlaga za zagotovitev drugih nepovratnih sredstev, če so 
predvidena (Priloga B.7); 

- dokumenti, ki so podlaga za zagotovitev posojil, če so predvidena (Priloga B.8); 
 
Zaporedna številka dokumenta: 13 

Upravno dovoljenje za predlagano operacijo: pravnomočno upravno dovoljenje, če je  
potrebno za izvedbo investicije in izjavo odgovorne osebe, da ima za začetek investicije 
pridobljena vsa potrebna pravnomočna upravna dovoljenja. Upravno dovoljenje mora glasiti 
samo na prijavitelja in na prijavljeno investicijo. Iz upravnega dovoljenja mora biti jasno 
razvidno, da gre za operacijo, kot je navedena v prijavi (Priloga C). 
 
V primeru, da upravno dovoljenje ni potrebno za izvedbo investicije ali da se predmetna 
operacija ali del operacije izvaja kot investicijsko vzdrževanje, mora prijavitelj v Prilogi C 
predložiti izjavo, da »dela, ki jih bo izvedel v okviru operacije, t.j. namestitev notranjih 
instalacij in električne naprave, ne posegajo v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjajo 
njegove zmogljivosti, velikosti in zunanjega videza«.  
 

Zaporedna številka dokumenta: 14 
Projektna dokumentacija, skladno z opredelitvijo v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora 
predložiti kopijo projektne dokumentacije za izvedbo s tehničnimi podlogami: DIIP oz. vsaj 
primerna tehnično tehnološka analiza in (posebni podrobni) energetski pregled o rabi 
elektrike, če je bil izveden (Priloga D). 
 
V primeru, da se predmetna operacija izvaja kot investicijsko vzdrževanje, mora prijavitelj v 
Prilogi D predložiti  opis in predstavitev obstoječega in predvidenega stanja. 

 
Zaporedna številka dokumenta: 15 

Zadnji potrjen ID za operacijo (Priloga E.1).  
Zahteve v zvezi z ID: 

- ID ne sme biti starejši kot leto dni; 
- ID mora biti izdelan ob smiselni uporabi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo 

in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, 
60/06). 

- ID mora jasno izkazovati namen, ustrezen z razpisom in razpisno dokumentacijo 
in mora jasno izkazovati izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, navedenih v 
razpisu in razpisni dokumentaciji;  

 
Zaporedna številka dokumenta: 16 

Podpisan obrazec izjave o strinjanju in sprejemanju pogojev (Obrazec 2) in podpisan 
obrazec izjave o velikosti podjetja (Obrazec 3) 

- v obrazcih se označi z  strinjanje z vsemi navedbami izjave na Obrazcu 2 oz. 
ustreznih na Obrazcu 3; 

- vsak obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja; 
- vsak obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja. 
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Zaporedna številka dokumenta: 17 
Datiran, parafiran (podpisan) vzorec pogodbe o sofinanciranju (Obrazec 4) 

- v obrazcu se navede podatke o upravičencu;  
- vsako stran obrazca parafira odgovorna ali pooblaščena oseba prijavitelja. 

 
Zaporedne številke dokumentov: 18 do 23 

Dokazila, navedena v prijavnem obrazcu (Obrazec 0) pod točko 12. od 18 do 23: 
- Pridobljene predračune oz. ponudbe in primerjalne ponudbe za izvedbo operacije 

(Priloga H); 
- Fotokopijo pisnega poziva potencialnim ponudnikom za oddajo ponudb s 

specifikacijo povpraševanja (Priloga I.1); 
- Zapisnik o odpiranju ponudb (Priloga I.2); 
- Poročilo in osnutki obvestil o oddaji naročil (pred sklenitvijo pogodb, Priloga I.3); 
- Ponudbeni predračuni izbranih izvajalcev ter ES izjave o skladnosti ponujene 

opreme glede energijske učinkovitosti v skladu z Direktivo 2009/125/ES in 
uredbami 640/2009, 641/2009, 245/2009 oz. 244/2009 (Priloga I.4); 

- Osnutki pogodb z izbranimi izvajalci (Priloga I.5). 

 
Pri vnašanju podatkov o operaciji ter tehničnih in ekonomskih podatkov o projektu v pripravljene 
tabele se morajo prijavitelji sklicevati na podatke iz zadnje, veljavne investicijske ali projektne 
dokumentacije oziroma drugih, za to primernih, dokumentov. Če bo Elektro energija, d.o.o., 
Ljubljana, to zahtevala, mora prijavitelj, v katerikoli fazi med strokovnim pregledom vlog, za te 
podatke predložiti dodatno dokumentacijo oziroma pojasnila. 
 
Zaradi preglednosti vloge mora biti pred vsak dokument vložena naslovna stran z opisom 
dokumenta, ki sledi tej strani. Prijavitelji lahko za naslovne strani uporabijo dokument, ki je v 
Prilogi 6 razpisne dokumentacije, ali izdelajo svoje naslovne strani. V kolikor za posameznega 
prijavitelja določen element prijave ni merodajen (primer: Priloge B.8 Dokumenti, ki so podlaga 
za zagotovitev posojil ni mogoče priložiti, če se financiranje izvede brez najemanja posojil), 
mora biti naslovni strani namesto ustreznega dokumenta priloženo pojasnilo, zakaj dokument ni 
priložen. Obvezno morajo biti priloženi elementi pod tč. 1 -9, 13 – 19, in 22. 
 
Potrebno je opredeliti način nadzora izvrševanja projektov. 

8 ODDAJA VLOGE IN RAZPISNI ROK 

Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis od naslednjega dne po objavi javnega 
razpisa v Uradnem listu RS dalje, vendar najkasneje do 10.5.2013 do 14.00 ure. 
 
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti označena na način, kot navedeno v razpisni 
dokumentaciji. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in 
jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. 

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 
1000 Ljubljana, bodisi osebno, bodisi priporočeno po pošti. 

Vloga mora biti oddana osebno bodisi priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, ki je na sprednji 
strani opremljena z naslovom Elektro energije, d.o.o.  (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga 
UREZRKO« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni 
dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Priloga 
4), ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice. 

V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno mape oziroma fascikle z vlogo oddati v isti 
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ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako opremljeno ovojnico 
dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.  

Posamezna vloga lahko vsebuje največ eno operacijo oz. projekt. Kadar prijavitelj na razpis 
prijavlja več delov projekta oziroma operacij na več lokacijah, ki so lahko zaključena celota in se 
nanašajo po tem razpisu na istega upravičenca (npr. smiselna količinska razširitev ukrepov), le- 
te lahko združi v združeno operacijo in pripravi skupno vlogo. V nasprotnem primeru morajo 
prijavitelji pripraviti vlogo za vsako posamezno operacijo, in vsako vlogo poslati v svoji ovojnici. 

9 ODPIRANJE IN DOPOLNJEVANJE VLOG 

Datum prvega odpiranja je 13.5.2013. Na odpiranje vlog, ki ni javno, bodo uvrščene vse vloge, 
ki bodo na opisan način dostave prispele v vložišče sofinancerja pravilno označene in zaprte, in 
sicer najkasneje zadnji delovni dan pred odpiranjem vlog, to je 10.5.2013 do 14.00 ure.   

Vse pravilne in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale in obravnavale po zaporedju 
prejema do porabe sredstev. V primeru, da finančna sredstva ne bodo v celoti podeljena na 
prvem odpiranju, se bodo vloge, prispele po 10.5.2013, po 14:00 uri, obravnavale ob naslednjih 
datumih odpiranja vlog, pod pogojem, da bodo na naslov sofinancerja prispele najkasneje en 
delovni dan pred posameznim datumom odpiranja, do 14.00 ure. 
Roka za oddajo vlog na naslednji odpiranji sta 12.7.2013, do 14.00 ure in 13.9.2013, do 14.00 
ure. Odpiranje vlog pa bo potekalo 15.7.2013 in 16.9.2013. Vloge bodo obravnavane le v 
primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo 
Elektro energija, d.o.o., Ljubljana, v Uradnem listu ter na spletu objavil posebno obvestilo o 
porabi sredstev. Vloge, ki bodo poslane za naslednje odpiranje po datumu objave obvestila o 
porabi sredstev, bodo s sklepom zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju. 
V primeru nepopolne vloge bo prijavitelj pozvan na dopolnitev. Prijavitelj bo moral vlogo v celoti 
dopolniti v roku 15 dni. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih 
dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo 
vloge na razpis. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Prijavitelj vloge ne 
more dopolnjevati z dokumenti, ki so bili izdani po poteku roka za oddajo vloge za konkretno 
odpiranje. V primeru, da prijavitelj vloge ne bo pravočasno in ustrezno dopolnil v skladu s 
pozivom za dopolnitev vloge, bo njegova vloga zavržena.  

10 OBVEŠČANJE O IZBORU 

Prijavitelji bodo s sklepom o dodelitvi sredstev obveščeni v roku 45 dni od datuma odpiranja 
vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni 
od prejema poziva pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za 
dodelitev sredstev. 
 

a) Vloga bo vrnjena pošiljatelju: 
- če zaprta ovojnica ne bo izpolnjena v skladu z navodili javnega razpisa in 

razpisne dokumentacije. 
b) Vloga bo zavržena: 

- če bo prispela za predviden termin odpiranja, pred katerim bo Elektro energija, 
d.o.o.  objavil, da so sredstva razpisa porabljena, 

- če ne bo pravočasno dopolnjena, 
- če tudi po dopolnitvi ne bo popolna oz. če v dopolnitvi dostavljeni dokumenti ne 

bodo ustrezni glede na poziv za dopolnitev. 
c) Vloga bo zavrnjena: 

- če ne bo izpolnjevala pogojev javnega razpisa, 
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- če vsebina vloge ne bo skladna z določili javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije razpisa. 

11 PRAVNA SREDSTVA 

Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do 
nepovratne finančne spodbude. 
Zoper odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije se lahko sproži pravni 
spor in sicer s tožbo, ki jo je potrebno vložiti v roku 30 dni od dneva vročitve odločbe. Tožba se 
vloži neposredno na Upravno sodišče Republike Slovenije, in sicer se jo v pisni obliki lahko 
predloži na vložišču v času uradnih ur ali pa odda priporočeno po pošti. Tožbo je potrebno 
vložiti v dveh izvodih in s priloženima dvema izvodoma izpodbijanega upravnega akta v prepisu 
ali kopiji. 

12 RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sofinancerja: »http://www.elektro-
energija.si/« v rubriki Razpisi. Dodatne informacije se dobijo s pisnim zahtevkom, poslanim na 
e-naslov: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si. 

13 DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije se dobijo s pisnim zahtevkom, poslanim na e-naslov: 
ursula.krisper@elektro-ljubljana.si. 
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