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ZADEVA: 

 

POROČILO STROKOVNE KOMISIJE ZA PREGLED IN PRESOJO 

PONUDB, PRISPELIH NA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO PARTNERJA 

(KONCESIONARJA) ZA IZVAJANJE ENERGETSKEGA 

POGODBENIŠTVA PRI OBNOVI IN VZDRŽEVANJU JAVNE 

RAZSVETLJAVE ZA DALJŠE ČASOVNO OBDOBJE V OBČINI 

RADLJE OB DRAVI 

 

PREDLAGATELJ: 

 

Mag. Alan Bukovnik, župan 

GRADIVO PRIPRAVIL: 

 

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi 

GRADIVO 

OBRAVNAVAL: 

ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE 

/  

POROČEVALEC: 

 

dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za 

Podravje, Zavoda za trajnostno rabo energije 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta za 

izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in 

vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v 

Občini Radlje ob Dravi, ki je bil potrjen na Občinskem svetu 

Občine Radlje ob Dravi (13. seja, 20. 6. 2016);   

- Koncesijski akt za izvajanje energetskega 

pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za 

daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 

14/2016, Priloga 2), v nadaljevanju: koncesijski akt; 

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 

127/06; v nadaljevanju: ZJZP) 

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07); 

- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 

-uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 

- odl. US in 82/13; v nadaljevanju: ZGD-1); 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/12-

UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) in  

- razpisna dokumentacija (Priloga). 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se seznani s Poročilom 

Strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na 

javni razpis za izbiro partnerja (koncesionarja) za izvajanje 

energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne 

razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob 

Dravi  v predloženem besedilu. 

 



OBRAZLOŽITEV: 

 

Predmet koncesije je storitev izvajanja energetskega 

pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za 

daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi. 

 

Strokovna komisija ugotavlja, da sta na javni razpis prispeli dve 

ponudbi. Ponudbi družbe Petrol d.d. in družbe Interenergo 

d.o.o. sta bili s strani komisije preučeni z različnih vidikov, kot 

izhaja iz navedenega poročila. Občini Radlje ob Dravi 

predlaga, da z družbo Petrol d.d. sklene pogodbo o izvajanju 

storitev, ki so bile predmet javnega razpisa za izbiro partnerja 

(koncesionarja) za izvajanje energetskega pogodbeništva pri 

obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno 

obdobje v občini Radlje ob Dravi, saj ponudba izpolnjuje vse 

pravno formalne kot tudi tehnične, finančne in okoljske 

pogoje in je za občino z vidika opredeljenih meril ugodnejša 

kot ponudba družbe Interenergo d.o.o. Izvajanje storitev v 

skladu s predlogom koncesijske pogodbe, bo za Občino 

Radlje ob Dravi v partnerstvu s družbo Petrol d.d. pomenila 

kvalitetno storitev ob gospodarni porabi denarja. 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 

 

 

Priloge: 

- Poročilo Strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na javni razpis 

za izbiro partnerja (koncesionarja) za izvajanje energetskega pogodbeništva pri 

obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje 

ob Dravi; 

- Zapisnik o odpiranju ponudb, št. 430-0006/2016-14, z dne 3. 3. 2017; 

- Razpisna dokumentacija za Javni razpis za izbiro partnerja (koncesionarja) za 

izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave 

za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi; 

- Koncesijski akt za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju 

javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v občini Radlje ob Dravi; 

- Javni razpis za izbiro partnerja (koncesionarja) za izvajanje energetskega 

pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno 

obdobje v Občini Radlje ob Dravi; 

- Sklep o imenovanju strokovne komisije za izbiro koncesionarja za izvedbo 

energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše 

časovno obdobje v občini Radlje ob Dravi, št. 430-0006/2016-14, z dne 17. 2. 2017; 

- Sklep po dopolnitvi imenovanja strokovne komisije za izbiro koncesionarja za 

izvedbo energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave 

za daljše časovno obdobje v občini Radlje ob Dravi, št. 430-0006/2016-14, z dne 8. 

3. 2017 


















































































