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POPRAVEK JAVNEGA POZIVA PROMOTORJEM 

K PODAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI  

ZA IZVEDBO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA  

PROJEKT CELOVITE ENERGETSKE 
PRENOVE OBJEKTOV OBČINE RIBNICA 

 

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne 

osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično 

gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in 

uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega 

cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. 
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POPRAVEK POVABILA K ODDAJI VLOGE 
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, na podlagi 32., 33. in 34. ter 37. člena Zakona o javno-zasebnem 

partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) objavlja popravek javnega poziva promotorjem s 

katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za 

projekt energetske prenove objektov Občine Ribnica. 

Besedilo javnega poziva promotorjem se popravi na način, kot izhaja iz nadaljevanja (spremembe označene z rdečo 

barvo): 

 

2.4  VPRAŠANJA 

Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi iz 

poglavja 2.1 te dokumentacije. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 22.06.2020 do 10:00 ure. Javni partner bo 

podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 30.06.2020. 

 

2.5  OGLED OBJEKTOV 

Ogled objektov, ki so predmet predmetnega poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri 

kontaktni osebi iz poglavja 2.1 te dokumentacije do 15.06.2020 do 10:00 ure. Ogled se bo vršil z vsakim 

potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, 

ki bo zaprosil za ogled. 

 

2.8.2 ODDAJA, SPREMEMBA, UMIK TER JAVNO ODPIRANJE VLOG  

Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. 

Končni rok za oddajo vlog je 30.07.2020 do 10:00 ure. 

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča Občine Ribnica prispeti do zgoraj 

navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). 

Pred potekom roka za oddajo vlog lahko promotor v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano vlogo. Po 

izteku roka za oddajo vlog, promotorji ne morejo več spreminjati ali umikati vlog. 

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja, opredeljenem v poglavju 2.1 razpisne 

dokumentacije, dne 30.07.2020 ob 10:05 uri. 
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