
   

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«. 

Številka: 430-7/2018-20 

Datum: 21.12.2018 

 

Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj (v nadaljevanju: koncedent) v okviru javnega razpisa 
»Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj«, 
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65/2018 dne 05.10.2018, na podlagi 46. in 56. člena Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) in Koncesijskega akta o javno-
zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj 
(Uradni list RS, številka 60/2018, v nadaljevanju: koncesijski akt) izdaja: 

ODLOČITEV 

o priznanju usposobljenosti 

1. Usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga se prizna prijaviteljema: 

- PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana s partnerjema DOMPLAN, 
družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova cesta 14, 
4000 Kranj in GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 
Kranj ter 

- Interenergo d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana. 

2. Postopek konkurenčnega dialoga se ob upoštevanju izjeme petega odstavka 46. člena ZJZP 
nadaljuje na način, da se v nadaljevanje postopka (fazo dialoga) povabi prijavitelja, ki 
izpolnjujeta pogoje. 

Obrazložitev 

V okviru javnega razpisa »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na 
objektih Šolskega centra Kranj« sta do roka za oddajo prijav (t.j. 20.11.2018 do 13:00) prispeli prijavi 
sledečih prijaviteljev: 

PRIJAVITELJ DATUM 

ODDAJE 

DATUM 

PREJEMA 

URA 

PREJEMA 

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana s 
partnerjema DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem 
in energetiko, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj in GORENJSKE 
ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj 

20.11.2018 20.11.2018 11:55 

Interenergo d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana 20.11.2018 20.11.2018 12:35 
 

Po zaključenem odpiranju vlog je koncedent nadaljeval s pregledom prijav.  

Pri pregledu prijave prijavitelja PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana s partnerjema 
DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 
Kranj in GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj, je bilo 
ugotovljeno, da je prijava formalno nepopolna. Ob upoštevanju navedenega bil naveden prijavitelj 
pozvan na dopolnitev prijave. Prijavitelj je v postavljenem roku prijavo ustrezno dopolnil.  



Glede na navedeno koncededent ugotavlja, da prijava prijavitelja PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 
cesta 50, 1000 Ljubljana s partnerjema DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in 
energetiko, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj in GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, 
d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj, izpolnjuje vse razpisne pogoje in zahteve. 

Pri pregledu prijave prijavitelja Interenergo d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, je bilo ugotovljeno, 
da je prijava formalno nepopolna. Ob upoštevanju navedenega bil naveden prijavitelj pozvan na 
dopolnitev prijave. Prijavitelj je v postavljenem roku prijavo ustrezno dopolnil.  

Glede na navedeno koncededent ugotavlja, da prijava prijavitelja Interenergo d.o.o., Tivolska cesta 48, 
1000 Ljubljana, izpolnjuje vse razpisne pogoje in zahteve. 

Koncedent je zato na podlagi 46. člena ZJZP in določb poglavja 4.1 razpisne dokumentacije odločil, kot 
izhaja iz prve točke izreka tega sklepa in usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga priznal 
prijaviteljema: 

- PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana s partnerjema DOMPLAN, družba za 
inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj in 
GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj ter 

- Interenergo d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana. 

S tem je utemeljena odločitev iz prve točke izreka. 

Nadalje se ugotavlja, da ob upoštevanju izjeme petega odstavka 46. člena ZJZP obstajajo objektivni 
razlogi, da je število kandidatov v postopku konkurenčnega dialoga manjše od treh. Do roka za prejem 
prijav sta namreč prispeli zgolj dve (pravočasna) prijavi. Glede na navedeno so podane pravne podlage, 
da se postopek nadaljuje na način, da se v nadaljevanje postopka (fazo dialoga) povabi zgolj dva 
kandidata.  

S tem je utemeljena odločitev iz druge točke izreka. 

PRAVNI POUK 
Prijavitelji imajo v roku petnajstih (15) dni od prejema predmetne odločitve, pravico do vložitve pritožbe 
skladno s drugim odstavkom 61. člena ZJZP. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik na naslovu Šolski 
center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj. Taksa za vložitev pritožbe po Taksni tarifi Zakona o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16), 
tarifni številki 2, znaša 18,10 EUR. 

Šolski center Kranj 

Drenovec Jože, direktor 

 

 

Vročiti: 

- PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana 
- Interenergo d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana 
- v arhiv 
- objaviti na svetovnem spletu 

 


