
Stevilka: 43G1 l?/2013-38
D|tum: 11. 7.2013

Mestna obtina Ljubljana
Mestni svet

ZADEVA:

PRIPRA\4LA:

Mestna obaina Lj'ubliana

Zon Jankc|ri(., aupa'1
Meeni trg 1, WO Ljubtbna

telefon: 01 306 10 lo,fahs: 01 306 12 14

Predlog za obravnavo na seji Mestn€gx sv€tr Nlestn€ obtine Ljubljana

Mestna uprava Mestne Obiin€ Ljubljana,
Oddelek za Sport in
SluZbN za javna narotila

Pr€dlog Sklepa o soglasju k odstopu od izvedbejavnegr narotila

Marko Kolenc, vodjr Odd€lka za Sport
Tadeja Mdderndorf€r, vodja Sluibe za javnr narotila

Odbor ze Sport

NASLOV:

ponoisvaLca:

PRISTOJNO
DtrLOVNO Tf,LO:

Priloga:
- predlog sklepa z obrazlozitvijo

PR-EDLOG SKLf,PA:
Mestni svet Mestne obiine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k odstopu od izvcdbe
jrvn€gr naroiila.
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PREDLOG

Na podlagi petega odstavka 80. dlena Zakona o javnem naroianju (Uradni list RS, 5t. l2ll3 - uBdno
predisieno besedilo) in 27. ebna Statuta Mesme obdine Ljubljam (Uradni list RS, 3t. 66/07 - uradno
predisdeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne oHine Ljubljana na ... . . .  sej i  dne ... . . . . . . . .
sprejel

SKIEP

o soglasju k odstopu od izvedbe javnega naroiila

Mestni svet Mestne obdine Ljubljana daje soglasje k odstopu Mestne ottine Ljubljana od izvedbe
javrcga narotila )Strokovni nadzor in inzenirsko vodenje projekta Pr€nova Hale Tivoli v Ljubljani(,
objavljenega na Portalujavnih naroiil, dne 20. 3. 2013, 5t. JN 3170/2013.
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()brazloiitev
predloga Sklepa o soglasju k odstopu od izvedbe javnega narotila

l.  Pravni temelj
Pravni lemelji prcdlaganega sklepa so:
- peti odsta\ek E0. ilcna Zakona ojavnem naroaanju (Uradni list RS. St. l2l13 - uradno preaiieeno

bcscdilo - r nadaljevao.ju: ZJN l). ki doloea. da nrora laroanik pridobiti soglasie svojega
nadzomega organa \ kolikor po spreienrt| odloait\e o oddaji naroaila do sklcr]itve pogodbe o
izvedbi javnega naroaila odslopi od izledbe javncga aroiila iz raTlogov. da predDreta ja\nega
narodila n6 potrcbqje vet al i  da so nastalc dnrge izredne okoliStine. na kalere nafoinik ni nogel
vplivati  ir l  j ih predvidcti  ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naroaila z izbraninr
poDudnikom nemogoial

- :7. t len Statuta Mestnc obaine Ljubljana (Umdni l isr RS. i t .66/07 - uradno preaii teno besedilo
i 15/12)- ki dolota. da mcstni svel odkta o zadevah. Li iih doloaa 7€ko[. u stalut ali drue
predpis. ter o zadevah. za kalere ni pooblaiae[ drug organ.

2. R{zlogi in cilji za sprcjem
Kot navedeno pri pravDenr tenreliu mora nrrotnik na podlagi pctega odstavka 80. alcna ZJN-:
pridobiti soglasje s\(iega radzomega orgaDa. kolikor po sprejenru odloiitlc o oddaji naroaila do
sklenitve pogodbe o izvcdbi javnega narotila odstopi od iz\edbe ja\nega naroaila iz razlogor- da
prcdmcta ja\nega naroaila nc polrebuje !e6 ali da so nastale druge izrednc okoliiaile. na latere
narodrik ri nrogel vplivati in jih predvideti tcr zaradi katerih je postala izvedba javnega narodila z
izbnnin ponudnikom DelnoBoaa.

Javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del p pr€novi Halc Ti!ol i  se je zakl iuai l .  sai izbrani
izvajalec ZIR d.o.o. ni podpisal pogodbe. ker ne bi uspel iz\esti  predviderih del \  pred\ idenem roku.
ki ga je postavil naroinik. Clede na dejsn o. da je izvajalec g.adnic odstopil od iz\edbe projckta j€
sklenilc\'pogodbe za izledbo slrokovnega nadzora in inzenirskega \oderla projekk Prcno\a Hale
Tivoli \ LjubljaDi nesnisclna. saj bi hilo potrebno \ pogodbi spremeniti nekaj kljuinih Tade\ (rok
izledbe. \rednost pogodbe je bila vezana na inveslicijsko \ rcdnost. ki je ni;ja. kot.ic bila liasneje
dosezcna na pogajaDjih. sklicuiemo se na razpisno dokunlenlaciio za gradnio. kjer pa je izbrani
izv:rjdlec odstopil od podpisa pogodbe). kar pa bi poDrenilo tudi sprcneDrbo mzpisnih pogoje! z:t
ia\no tlaroailo izledbe stroko!nega nadzora in irrZenirskega \odenja projekta Preno\a Hale Tivoli \
Ljt |bl iari .

V skladu z navedeni je naroanik ocenil. da v tem trcnutku ne potrebde javnega naroaila iz\edbe
stroko!lega Dadzora in inrcnirskega lodenja projekta Prcnova Hale Tivoli ! Ljubliani.

3. Poglavittra r€5itev
lzdaja soglasja k odstopu Mestn€ obdinc Lirhl.iana od izvedbe .iavr)cga naroaila rStroko\ ni nadzor in
in;enirsko vodcnje projekla Prenova Hale 

'l 
ivoli \' t-jubljanil, .ie potrebna. da se lahko zaktjuiijar ni

razpis r skladu z zakonodaio oja\Dem lrarodaniu.

4. Ocena finaninih posledic
Sprcienl sklepa nima neposrednih f inaninih posledic 7a ploraaun MestDe obaine Liubliana.

Pripravi la:
t,tuU. ,ll0tht ^facek. ,IIBA
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