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Minister za infrastrukturo in prostor podeljuje na podlagi l. odstavka 68. d dlena Energetskega
zakona (Uradni list RS, 3t.27107 - uradno predi5deno besedilo, 70108,22/10, 37ll l-odl.US,
l0ll2 in 94112-ZDoh-2L), v zvezi z vlogo stranke TECNO - GROUP, inZeniring, trgovina in
storitve, d.o.o., C. MareLganskega upora 2, 6000 Koper na Javni natedaj za pridobitev
pooblastila zaizdajo energetskih izkaznic (Uradni list RS, 3t.93/12), naslednje

POOBLASTILO

l. TECNO - GROUP, inZeniring, trgovina in storitve, d.o.o., C.MareLganskega upora 2,
6000 Koper, matidna Stevilka 1254677000, davdna Stevilka 77364147, se poobla5da za
izdajo energetskih izkaznic za obdobje do 27 .09.2018.

2. To pooblastilo se podeli kot javno pooblastilo, in sicer pod zaporedno Stevilko 92.
3. V tem postopku posebni stroSki niso nastali.

O b r a z l o L i t e v :

Dne 22.07.2013 je gospodarska druZba TECNO - GROUP, inZeniring, trgovina in storitve,
d.o.o., C. MareLganskega upora2,6000 Koper, matidna Stevilka 1254677000, davdna Stevilka
17364147 (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) pri Ministrsvu za infrastrukturo in prostor (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) podala vlogo na Javni natedaj za podelitev licence
neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, 3t. 93112; v
nadaljnjem besedilu: natedaj). Natedaj je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavilo dne
07.12.2012 na podlagi prvega odstavka 68. d dlena Energetskega zakona (Uradni list RS, 5t.
27107-uradno predi5deno besedi lo,  70108,22110, 37l l  l -odl .US, l0/12 in 94112-ZDoh-2L, v
nadaljnjem besedilu EZ), ki doloda, da energetske izkaznice in porodila o pregledih klimatskih
sistemov izdajajo poobla5dene pravne ali fizidne osebe na podlagi pooblastila, ki ga po
izvedenem javnem natedaju podeli minister, pristojen za energijo.

Skladno s 3. todko natedaja se je na natedaj lahko prijavila gospodarska druZba, samostojni
podjetnik, zavod ali zbornica, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

gospodarska druZba oziroma zavod mora biti ustanovljen po Zakonu o gospodarskih druZbah
(Uradni list RS, 5t. 65/09), Zakonu o zavodih (Uradni list RS, 5t. l2l9l z nadaljnjimi
spremembami in dopolnitvami) ali Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, 3t. 102104 -
uradno predi5deno besedilo) s sedeZem v Republiki Sloveniji;
ni v stedajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
ima poravnane obveznosti do Republike Slovenije;

- je kapitalsko ustrezna skladno z I l. dlenom Zakona o finandnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, !t. 126107 z nadaljnjimi
spremembami in dopolnitvami).

Ministrstvo je vlogo pregledalo in ugotovilo, da je pravodasna, popolna in da prijavitelj
izpolnjuje razpisne pogoje zavlogo na natedaj.

V skladu s tretjim odstavkom 68. d dlena EZin3. todko natedaja lahko pooblastilo zaizdajo
energetskih izkaznic pridobi pravna ali fizidna oseba, de:



ima v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost po Standardni
klasifikaciji dejavnosti - (71.1) Arhitekturno in tehnidno projektiranje in s tem povezano
svetovanje,
ima zaposlenega vsaj enega neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic ali s
pogodbo o delu z neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznic zagotovljeno
izvajanje teh nalog.

Y mezi s tem je prijavitelj vlogi priloZil naslednja dokazila:
obvestilo AJPES o dolodiwi novih podatkov o glavni dejavnosti - januar 2008

- pogodba o poslovno tehnidnem sodelovanju z dne 12.05.2013 za David Trost

Poleg tega je ministrstvo v fazi ugotovitvenega postopka preverilo z vpogledom v AJpES
evidenco izpolnjevanje pogoja izprve alineje prejSnjega odstavka.

Na podlagi navedenega je ministrstvo ugotovilo, da prijavitelj izpolnjuje vse razpisne pogoje,
zato se mu podeli pooblastilo zaizdajo energetskih izkaznic.

Prvi odstavek 68. d dlena Energetskega zakonadoloda, da se pooblastilo za izdajo energetskih
izkaznic izda kot javno pooblastilo.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlodbo ni pritoZbe po redni upravni poti, pad pa je
dovoljen upravni spor z vloZitvijo toZbe na Upravno sodi5de RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana,
v roku 30 dni od dneva vroditve te odlodbe. ToLba se vloZi neposredno pri sodi5du ali pa se mu
po5lje po po5ti. Steje se, da je bila toZba vloZena tisti dan, ko je bila priporodeno oddana na
po5to oz. ko je bila neposredno vloZena na sodi5du. ToZba se vloZi v toliko izvodih, kolikor je
strank v postopku. ToZbije treba priloZiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali
kopiji. V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, Si. :ZlOg in
97110) ob vloZitvi toZbe potrebno pladati sodno takso in sicer po tarifni Stevilki 6l I 1 v znesku
148 EUR. Taksa se plada na transakcijski radun sodi5da, 5t. 01100-8450088976, sklic I t46l16-
7l  10006.

Vroditi:
TECNO - GROUP, inZeniring, trgovina in
Koper - priporodeno s povratnico.

. MareZganskega upora 2,6000

Samo Omerzel


