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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

Mestni trg 1 

1000  LJUBLJANA 

 

 

objavlja na podlagi 4. in 12.  člena Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 

79/11, 81/11, 30/12, 95/12 in 38/13) 

 

 

Javno  zbiranje ponudb 

za oddajo javne površine za peko in prodajo kostanja na  naslednjih lokacijah: 

 

 
1. Prešernov trg (tipska utica MOL št. 1); 
2. Cankarjevo nabrežje, blizu gostilne Maček (tipska utica MOL št. 2), 
3. Breg – Novi trg (tipska utica MOL št. 3), 
4. Kongresni trg – nasproti Kazine (tipska utica MOL št. 4) 
5. Miklošičeva cesta, v parku pred sodiščem (tipska utica MOL št. 5), 
6. Slovenska cesta - Ajdovščina, podhod za pešce pri Metalki (tipska utica MOL št. 6) 
7. Ambrožev trg, pred objektom Poljanska cesta 20, 
8. Trg mladinskih delovnih brigad, na ploščadi pred objektom številka 7, 
9. Ob tržnici Koseze, ob avtobusnem postajališču, 
10. Zaloška cesta, nasproti Tržnice Moste, 
11. Dunajska cesta, nasproti Gospodarskega razstavišča,  
12. Celovška cesta, ob avtobusnem postajališču pred Halo Tivoli, 
13. Celovška cesta, blizu stavbe Celovška 119 (Bonboniera). 

 
Ponudnik lahko kandidira za več lokacij, vendar morajo biti ponudbe ločene in sicer za vsako lokacijo 

posebej. 

 

Javne površine za peko in prodajo kostanja  se oddajo za čas od 6. oktobra 2013 do 31. januarja 

2014. 

 

Ponudba mora vsebovati:  

- navedbo identifikacijske številke za DDV (davčna številka), 

- navedbo številke poslovnega računa in ime banke za primer vračila varščine, 

- izjavo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti iz razpisa, 

- navedbo višine uporabnine za uporabo javne površine, ki pa ne sme biti nižja od  

- 1.000,00 EUR za lokacijo št. 1., 2.,in 3., 

-    500,00 EUR za lokacijo št. 4., 5.,6.,7.,8. in 9.,  

-    300,00 EUR za lokacijo št. 10., 11.,12.,13.  

- dokazilo o plačilu varščine. 

 

 

Ponudnik je dolžan najkasneje do vključno 18. septembra 2013 plačati varščino za resnost ponudbe na 

podračun EZR MOL št. 01261-0100000114 - Izvrševanje proračuna, s pripisom »plačilo varščine za javno 

zbiranje ponudb – kostanj« v višini  

- 1.000,00 EUR za prijavo za lokacijo št. 1., 2.,in 3., 

-    500,00 EUR za prijavo za lokacijo št. 4., 5.,6.,7.,8. in 9.,  

-    300,00 EUR za prijavo lokacijo št. 10., 11.,12. in 13.  

 

Najugodnejšim ponudnikom bo varščina všteta v uporabnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina 

brezobrestno vrnjena v roku 3 dni od izbire ponudnikov. Neizbranim ponudnikom, ki bodo ponudbo 
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umaknili, se varščina ne vrne, ampak se zadrži v korist MOL. 

 

Med prispelimi ponudbami, ki izpolnjujejo pogoje je izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišji znesek 

uporabnine. 

 

Če za posamezno lokacijo posebne rabe javne površine prispe več ponudb z enako višino uporabnine, 

Mestna občina Ljubljana opravi dodatna pogajanja z namenom, da se za Mestno občino Ljubljana doseže 

ugodnejša ponudba. 

 

Na lokacijah, kjer niso predvidene tipske utice MOL, mora izbrani ponudnik postaviti svojo utico, ki mora 

izpolnjevati naslednje pogoje:  utice smejo biti velike maks.: 2.00 m x 2.00 m tlorisne površine in visoke: 

spredaj največ 2.70 m in zadaj največ 2.30 m, streha mora imeti zadaj in ob straneh 15 - 30 cm in spredaj 

60 cm napušča; kritina: črna strešna lepenka ali pločevina na opažu; hiške morajo biti lesene, sveže 

pobarvane s temno zeleno barvo. 
 

Ponudbe morajo prispeti do vključno četrtka 19. septembra 2013 do 9:00 ure na naslov: MESTNA 

OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,  Trg  

mladinskih delovnih brigad 7,  1000 LJUBLJANA,  z oznako "JAVNO ZBIRANJE PONUDB - 

KOSTANJ " NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja. 

 

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 19. septembra 2013 ob 12:00 uri,  v prostorih Mestne občine 

Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 

Ljubljana, v sobi 206/II. nadstropje. 

 

Pravočasno prispele ponudbe bodo pregledane in obravnavane po merilu javnega zbiranja ponudb in 

Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin.  

 

Z izbranimi ponudniki bodo v skladu z Odlokom o posebni  in podrejeni rabi javnih površin sklenjene 

pogodbe. 

 

Javno zbiranje ponudb je objavljeno na internetni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si. 
 

 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
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