
 

 
 

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, 
 

(v nadaljevanju prodajalec), na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 
109/08 in 49/09) in Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim 
premoženjem države oziroma občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07 in 55/09)  
 

poziv za javno zbiranje ponudb 
 

za nakup 152.102 delnic družbe Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, Ljubljana.  
 

 
1. Poziv prodajalec objavlja z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega 

zbiranja ponudb za prodajo delnic družbe Javna razsvetljava d.d..  
 
2. Predmet prodaje je:   

 
paket 152.102 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Javna razsvetljava d.d. 
v nematerializirani obliki, ki niso prosto prenosljive in predstavljajo 43,7% izdanih 
delnic družbe. Izhodiščna cena za delnico je 81 EUR oz. 12.320.262 EUR za 
celoten paket delnic.    
 
Postopek prodaje kapitalske naložbe bo potekal v eni fazi, s ceno kot edinim 
kriterijem izbora.   
 

3. Ponudniki morajo oddati zavezujoče ponudbe, ki morajo vsebovati:  
- ceno za nakup 152.102 delnic (kupnina), pri čemer ta ne more biti nižja od 
   izhodiščne vrednosti  12.320.262 EUR.  
       

4. Zavezujočim ponudbam morajo biti priložene:   
- izjava, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun, oziroma če  
   nastopa v okviru povezanih družb, to razkriti,   
-  podatke o ponudnikovem statusu in finančnem položaju.   
 
Ponudniki morajo predložiti najmanj letna poročila ponudnika z računovodskimi 
izkazi.   
 

5. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje ponudbe na naslov Mestna občina Ljubljana, 
Komisija za vodenje in nadzor prodaje finančnega premoženja Mestne občine 
Ljubljana,  Dalmatinova 1, Ljubljana. Rok za predložitev zavezujočih ponudb je 
18.12.2009 do 12.00 ure, v izvirniku v dveh izvodih, v  zapečateni ovojnici s 
pripisom »Ponudba za družbo Javna razsvetljava d.d. – ne odpiraj«. Ponudbe, ki 
bodo prispele po roku za predložitev ponudb, bo komisija zavrgla in o tem 
obvestila ponudnika.       
 

6. Komisija bo opravila ožji izbor ponudnikov na podlagi kriterija za vrednotenje 
ponudb. Edini kriterij je kupnina.      
 

7. Ob oddaji ponudbe so ponudbeniki zavezani plačati varščino v višini 1.233.000 
EUR na transakcijski račun 01261-0100000114. Izbranemu ponudniku bo 



plačana varščina všteta v plačilo kupnine, ostalim pa vrnjena.    
 

8. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo 
nekatere, da dopolnijo ponudbe ali na pogajanja. Prav tako lahko komisija brez 
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja 
s posameznim ponudnikom ali vsemi, ne da bi navedla razloge.   
 

9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše  
pogoje, ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena oziroma lahko župan 
na  predlog komisije ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.  
 

10. Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba najkasneje v 6 dneh od dneva izbora; 
če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku, prodajalec zadrži njegovo 
kavcijo. Rok za plačilo kupnine je 5 dni od dneva sklenitve pogodbe.  
 

11. Kontaktne osebe za dodatne informacije so: na Mestni občini Ljubljana, Oddelku 
za finance in računovodstvo, Dalmatinova 1, Ljubljana, Urša Otoničar, tel. št. 
01/306 43 70, faks št. 01/306 44 06, elektronska pošta ursa.otonicar@ljubljana.si 

 
     

 
 

 
Mestna občina Ljubljana 

                                              Ž U P A N 
                                                 Zoran JANKOVIĆ 


