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Zadeva: Urejanje in ciscenje javnih zelenih povrsin na obmocju Mestne obcine Kranj (MOK) 

5. 

Povod za pregled postopkov oddaje javnega naroeila »Urejanje in eiseenje javnih zelenih povrsin na 

obmoeju Mestne obeine Kranj« je bil sklep Drzavne revizijske komisije st. 018-084/2019 z dne 10. 7. 2019. 

Zupan Mestne obCine Kranj je na sestanku dne 29. 8. 2019 odredil izvedbo podrobnega pregleda postopka 

oddaje omenjenega javnega naroCila in pripravo pravnega mnenja. Pregled razpisnih postopkov v zvezi z 

oddajo javnega naroeila in pravno mnenje v zvezi z moznostmi MOK, da razdre oziroma odstopi od 

sklenjene koncesijske pogodbe je pripravila Odvetniska pisarna Podjed o. p. - d. o. o. V nadaljevanju so 

predstavljene bistvene ugotovitve opravljenega pregleda in mnenja ter ukrepi, ki jih v zvezi stem predlaga 

odvetniska druzba. 

V casu razpisnih postopkov so bile s strani MOK sprejete posamezne odloCitve, ki so bile v korist FLORI, 

oziroma kasneje FLORI SPORT. Vecina jih je ostala brez obrazlozitve. Na nekatere odloeitve MOK so vplivali 

predstavniki FLORE oziroma FLORE SPORT. 

V tej luei so izpostavljene naslednje odloeitve : 

na razpisu leta 2016 je bila prvotna odloeitev 0 oddaji naroeila TRATI razveljavljena brez 

obrazlozitve; 

tik pred zavrnitvijo vseh ponudb na razpisu leta 2016 je bil na MOK sprejet dvig proraeunske 

postavke za urejanje zelenih povrsin za 17,1%, stem pa tudi ocenjene vrednosti nadaljnjih 

razpisov, in sicer za isti znesek, kot ga je predlagala FLORA sama; 

na razpisu 2017 je prislo do naknadne spremembe razpisne dokumentacije glede naeina 

potrjevanja referenc brez utemeljitve (poleg referenenih potrdil investitorjev so se upostevala 

tudi referencna potrdila glavnih izvajalcev); 

na razpisih 2017 in 2018 pogodba 0 prenosu kapacitet med FLORO na FLORO SPORT ni bila 

vsebinsko obravnavana niti v luei zaobida kogentnih doloeil zakonodaje na podroeju javnega 

naroeanja (FLORA je bila namree predhodno uvrseena na seznam gospodarskih subjektov z 

negativnimi referencami), niti glede zatrjevanega prenosa referenc, kot tudi ne glede krsitve 

takrat veljavne koncesijske pogodbe med MOK in FLORO; 

v nasprotju s prejsnjo tocko pa se je na razpisu 2018 veekrat preverjalo reference TRATE pri MO 

Novo mesto, ki so bile podvrzene strogi presoji za njihovo priznanje. 

Razlog za izostanek ustreznih utemeljitev za zgoraj navedene odlocitve, oziroma sploh za njihov sprejem 

je med drugim tudi v pomanjkljivi organizaciji znotraj MOK. Pri tem se posebej izstopa dejstvo, da v 

pregledanem obdobju ni bila opredeljena vloga strokovne komisije v zvezi z izvedbo javnega naroeila in 

112 



posledicno tudi ne vloga zunanjih svetovalcev. Na ta nacin niso bili zagotovljeni ustrezni pogoji za zakonito 

izvedbo predmetnih javnih razpisov. 

Odvetniska pisarna Podjed predlaga, da se izsledki pregleda posredujejo na KPK in PU Kranj. Pravno 

mnenje pisarne se osredotoca na koncesionarjeve krsitve sklenjene koncesijske pogodbe in pravno 

podlago za prenehanje sklenjene koncesijske pogodbe. Odvetniska pisarna je ugotovila, da je koncesionar 

krsil sklenjeno koncesijsko pogodbo, zato predlaga uveljavljanje prenehanja koncesijske pogodbe, za kar 

ima MOK pravno podlago. 

mag. Marko ~hovin 
Vodja Urada ~ gospodarstvo j O'L IUlbe 

Matjaz Rakovec 

ZUR"u------

zanj 

JanezCeme 
PODZUPAN 

212 


