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Na podlagi 46. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,  št. 127/06; v 
nadaljevanju ZJZP) in na podlagi 16. člena Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi 
projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za 
obrambo (Uradni list RS, številka 13/21), v okviru javnega razpisa z naslovom »Pogodbeno 
zagotavljanje prihrankov energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo«, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/2021 dne 23.04.2021 , izdajam

SKLEP 

o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga

1. Prijava prijavitelja Interenergo, energetski inženiring, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 
Ljubljana se izloči iz nadaljnjega postopka.

2. Usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga se prizna skupni prijaviteljev RESALTA 
DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O., Ljubljana, Šlandrova 
ulica 4B, 1231 Ljubljana – Črnuče s partnerjem RES PV, družba za opravljanje 
energetskih storitev, d. o. o., Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana – Črnuče.

3. Postopek konkurenčnega dialoga se nadaljuje na način, da se v nadaljevanje postopka 
(fazo dialoga) povabi zgolj enega kandidata.

OBRAZLOŽITEV:
V okviru javnega razpisa številka 478-199/2019 z naslovom »Pogodbeno zagotavljanje 
prihrankov energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo«, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 64/2021 dne 23.04.2021, sta do roka za prejem prijav, to je do 
10.06.2021 do 10:00 ure, prispeli prijavi sledečih prijaviteljev:

NAZIV PRIJAVITELJA DATUM 
ODDAJE

DATUM 
PREJEMA

URA 
PREJEMA

RESALTA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH 
STORITEV D.O.O., Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 
Ljubljana – Črnuče s partnerjem RES PV, družba za opravljanje 
energetskih storitev, d. o. o., Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 
1231 Ljubljana – Črnuče

10. 
06.2021

10. 06. 
2021 9:10

Interenergo, energetski inženiring, d.o.o., Tivolska cesta 48, 
1000 Ljubljana

10. 06. 
2021

10. 06. 
2021 9:30



Po zaključenem odpiranju je bil opravljen pregled prijav.

Prijava prijavitelja Interenergo, energetski inženiring, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana je 
bila predložena v ustrezno opremljeni ovojnici, sestavljena iz enega originala in ene kopije v 
fizični (papirni) obliki ter kopije prijave v elektronski obliki ter zvezana skladno z zahtevami iz 
poglavja 3.1.1 razpisne dokumentacije javnega razpisa. Ob tem je bilo pri pregledu prijave 
prijavitelja Interenergo, energetski inženiring, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana 
ugotovljeno, da je prijava vsebinsko nepopolna, saj prijavitelj ni izkazal, da izpolnjuje pogoj, da 
je v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa uspešno izvedel/izvaja najmanj dve 
referenčni deli, ki zajemata izvajanje storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov toplotne in 
električne energije na vsaj treh ločenih objektih s skupno vrednostjo izvedenih ukrepov za 
zagotavljanje prihrankov energije vsaj 750.000,00 EUR brez DDV (posamičen posel) s 
trajanjem pogodbene dobe najmanj sedem let, pri čemer mora biti od tega vsaj eno referenčno 
delo s področja nestanovanjskih stavb (klasifikacija CC-SI 12). Ob tem se kot ustrezna 
upoštevajo referenčna dela, pri katerih so bili izvedeni ukrepi za zagotavljanje prihrankov 
energije uspešno zaključeni in pri katerih se storitev zagotavljanja prihrankov energije uspešno 
izvaja že eno leto (t.j. da izvajalec dosega zajamčene prihranke energije). Prijavitelj je namreč 
za izpolnjevanje referenčnega pogoja nominiral dve referenčni deli, pri čemer je iz referenčnega 
potrdila z dne 09.06.2021 za pogodbeno razmerje z dne 15.07.2020 razvidno, da se referenčno 
delo nanaša zgolj na dva ločena objekta (referenčni pogoj zahteva vsaj tri ločene objekte), ter 
da se storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov izvaja šele od 15.10.2020, torej slabih 
devet mesecev (referenčni pogoj zahteva vsaj eno leto), iz referenčnega potrdila z dne 
09.06.2021 za pogodbeno razmerje z dne 10.12.2019 pa sploh ni razvidno na koliko objektov 
se referenčno delo nanaša. Razvidno je,  da se storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov 
izvaja šele od 25.01.2021, torej slabih pet mesecev (referenčni pogoj zahteva vsaj eno leto). Ob 
upoštevanju navedenega je bilo ugotovljeno, da prijava prijavitelja Interenergo, energetski 
inženiring, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, ne izpolnjuje vseh razpisnih pogojev in 
zahtev, zaradi česar je potrebno takšno prijavo izločiti iz nadaljnjega postopka.
S tem je utemeljen sklep iz prve točke izreka.

Prijava skupine prijaviteljev RESALTA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH 
STORITEV D.O.O., Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana – Črnuče s partnerjem RES 
PV, družba za opravljanje energetskih storitev, d. o. o., Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 
Ljubljana – Črnuče je bila predložena v ustrezno opremljeni ovojnici, sestavljena iz enega 
originala in ene kopije v fizični (papirni) obliki ter kopije prijave v elektronski obliki ter zvezana 
skladno z zahtevami iz poglavja 3.1.1 razpisne dokumentacije javnega razpisa. Ob tem je bilo 
pri pregledu prijave skupine prijaviteljev RESALTA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE 
ENERGETSKIH STORITEV D.O.O., Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana – Črnuče s 
partnerjem RES PV, družba za opravljanje energetskih storitev, d. o. o., Ljubljana, Šlandrova 
ulica 4B, 1231 Ljubljana – Črnuče ugotovljeno, da je prijava formalno nepopolna, saj prijavitelj ni 
izkazal, da izpolnjuje pogoj, da prijavitelj in njegov partner v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
datumom objave predmetnega javnega razpisa v Uradnem listu nista imela blokiranih poslovnih 
računov, ki jih imata gospodarska subjekta, ki podajata prijavo, odprte v državi v kateri ima 
sedež in v Republiki Sloveniji. Predložena potrdila prijavitelja in partnerja namreč ne zajemajo 
zahtevanega obdobja (t.j. 12 mesecev pred 23.04.2021).
Glede na zgornjo ugotovitev je Ministrstvo za obrambo skupino prijaviteljev RESALTA DRUŽBA 
ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O., Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 
Ljubljana – Črnuče s partnerjem RES PV, družba za opravljanje energetskih storitev, d. o. o., 
Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana – Črnuče, pozvalo k dopolnitvi prijave v 
izpostavljenih točkah. 



Skupina prijaviteljev RESALTA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV 
D.O.O., Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana – Črnuče s partnerjem RES PV, družba 
za opravljanje energetskih storitev, d. o. o., Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana – 
Črnuče je prijavo pravočasno dopolnila s predložitvijo dokazil. Hkrati je Ministrstvo za obrambo 
izvedlo tudi dodatno preverbo izpolnjevanja predmetnega pogoja, pri čemer je ugotovljeno, da 
prijavitelj in njegov partner v zadnjih dvanajstih mesecih pred datumom objave predmetnega 
javnega razpisa v Uradnem listu nista imela blokiranih poslovnih računov
Glede na navedeno se ugotavlja, da  prijava skupine prijaviteljev RESALTA DRUŽBA ZA 
UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O., Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 
Ljubljana – Črnuče s partnerjem RES PV, družba za opravljanje energetskih storitev, d. o. o., 
Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana – Črnuče, izpolnjuje vse razpisne pogoje in 
zahteve. Na podlagi navedenega se, ob upoštevanju 46. člena ZJZP in določb poglavja 4.1 
razpisne dokumentacije, usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga prizna skupni prijaviteljev 
RESALTA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O., Ljubljana, 
Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana – Črnuče s partnerjem RES PV, družba za opravljanje 
energetskih storitev, d. o. o., Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana – Črnuče. 
S tem je utemeljen sklep iz druge 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 (pravočasni) prijavi. Ob tem ena od prijav 
ne izpolnjuje razpisnih pogojev in zahtev.  Glede na navedeno so podane pravne podlage, da 
se postopek nadaljuje na način, da se v nadaljevanje postopka (faza dialoga) povabi zgolj 
enega kandidata. 
S tem je utemeljen sklep iz tretje točke izreka.

PRAVNI POUK:
Zoper ta sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga ni pritožbe. Zoper 
dokončen sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga je mogoče začeti 
upravni spor. Tožbo je treba vložiti v 30 dneh od vročitve tega sklepa o priznanju 
usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga. Tožba se vloži pri pristojnem sodišču neposredno 
pisno ali pa se mu pošlje po pošti, pri čemer je potrebno vplačati takso v višini 148 EUR.

                                                                                   mag. Matej Tonin
                                                                                    minister

Vročiti:
- RESALTA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O., Ljubljana, 

Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana – Črnuče s partnerjem RES PV, družba za 
opravljanje energetskih storitev, d. o. o., Ljubljana, Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana – 
Črnuče (po ZUP),

- Interenergo, energetski inženiring, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (po ZUP),
- Direktorat za logistiko.
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