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PREDLOG 
 
Na podlagi drugega odstavka 80. č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,  
109/08 in 49/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na svoji ……..seji dne 
……………… sprejel 

 
 
 

 
DOPOLNITEV PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA   

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009 
 
 
 

 
V Programu prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009 ( Uradni 
list RS št. 40/09), se v tabeli Program prodaje kapitalskih naložb Mestne občine Ljubljana za 
leto 2009,  doda nova  vrstica, ki se glasi: 
 

SEDANJE STANJE NAMENJENO ZA 
RAZPOLAGANJE 

Pravna 
oseba 

Knjigovodska vrednost 
na dan 31.12.2008 v 

EUR 

Delež v % Številno 
delnic 

Delež za 
prodajo v 
% 

Število 
delnic 

Javna 
razsvetljava 
d.d. 7.265.924,71 43,70 152.102 43,70  152.102
 
 
Pričakovana vrednost iz naslova prodaje 43,70% deleža je 12.000.000,00 EUR. 
 

 
 
 
Številka: 
Ljubljana, dne 
 
 
 
                     ŽUPAN 
                               Mestne občine Ljubljana 
                     Zoran JANKOVIĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



OBRAZLOŽITEV 
 
 
1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM AKTA 
 
 
Pravni temelj za sprejem predlaganega akta je drugi odstavek 80.č člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 
127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,  109/08 in 49/09), ki določa, da lahko občinski svet na 
predlog župana med izvrševanjem proračuna letni program prodaje finančnega premoženja 
spremeni ali dopolnjuje. 
 
 
2. RAZLOGI IN CILJI 
 
 
Postopek razpolaganja s finančnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti se lahko 
izvede le, če je vključeno v letni program prodaje. Zakon omogoča, da se delnice ali deleži 
na kapitalu pravnih oseb prodajo v primeru, če preneha javni interes za občinsko lastništvo 
na delnicah ali deležih. 
 
Podjetje Javna razsvetljava je bilo ustanovljeno leta 1952 kot prvo podjetje v Sloveniji, 
katerega dejavnost je bila gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave. Z naraščanjem prometa 
in razvojem signalizacije za potrebe prometa se je dejavnost podjetja razširila tudi na 
naprave za svetlobno in nesvetlobno prometno signalizacijo. 

 
Podjetje je delovalo v različnih organizacijskih oblikah, tudi kot del večjih sistemov. Od leta 
1990 je podjetje zopet samostojno, leta 1994 pa se je preoblikovalo v delniško družbo. 
 
Javna razsvetljava je specializirano podjetje za vzdrževanje in montažo: 
-  javne razsvetljave (razsvetljava cest, ulic, trgov, parkirišč, tunelov, sakralnih in 
zgodovinskih spomenikov, športnih objektov itd.), 
- svetlobne cestno prometne signalizacije (semaforizacija, prehodi za pešce, ostala 
svetlobna signalizacija), 
- nesvetlobna cestno prometna signalizacija (talne obeležbe, vsa nesvetlobna 
signalizacija). 
 
Mestna občina Ljubljana razpolaga z 152.102 delnicami Javne razsvetljave d.d., kar 
predstavlja 43,70 % delež na osnovnem kapitalu družbe. S tem deležem Mestna občina 
Ljubljana ni mogla pridobiti svojih predstavnikov v nadzornem svetu in tudi drugače ne more 
vplivati na upravljanje družbe.  
 
Namen prodaje pa je zagotovitev likvidnih prejemkov proračuna. Cilj, ki ga želi s tem doseči 
je maksimalizacija proračunskih prejemkov Mestne občine Ljubljana v pomenu doseganja 
čim višje prodajne cene.        
 
Postopki prodaje kapitalske naložbe v Javni razsvetljavi d.d. se bodo izvedli skladno z 
Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin.   
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3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC  
 
 
Pričakovan prejemek iz naslova prodaje finančnega premoženja, ki je vključeno v dopolnitev 
letnega programa prodaje, je predviden v višini 12.000.000,00 EUR, zato se predvideva 
kupnina najmanj v navedeni vrednosti. Kupnina od prodaje, zmanjšana za stroške 
pripravljalnih dejanj (cenitev kapitalske naložbe) za prodajo kapitalske naložbe in drugih 
stroškov, povezanih s prodajo, se uporabi skladno s 74. členom Zakona o javnih financah.       
 
 
 
 
                                                                                                          Stevo LEKIČ  
                                                                                                              Načelnik  

    Oddelka za finance in računovodstvo  
 
 
 

Jasna Plazl  
  Direktorica  

Službe za pravne zadeve 
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