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7. Rok za prejem vloge: rok za prejem vloge na jav-
ni razpis je do 13. 1. 2017 do 12. ure. Vloga se šteje za 

do te ure, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, 

8. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 16. 1. 2017 ob 

13. uri, na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Di-
rektorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 
cesta 21, 1000 Ljub ljana, 1. nadstropje. Odpiranje vlog 
bo javno.

-

od 15 dni. Dopolnitev vlog ne bo dopustna v delu, ki se 
nanaša na merila za ocenjevanje in vrednotenje vloge. 
Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v postavljenem roku ne 

-
stev, ki ga prejme posamezni prejemnik)

-
-

-

10. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in 
podpis pogodbe

-
ga uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od 

od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru 

katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjeva-

-
nanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasne-

-

ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje 

11. Roki
Rok za prejem vloge na javni razpis: 13. 1. 2017 

do 12. ure.

podelitvi nagrade.
12. Informacije

Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumen-

dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: 

svoji spletni strani, pri objavi razpisa.

Št. 430-73/2016-1 Ob-3714/16

-

Zaporedna št. 1
2, k.o. 1936 – Rado-

-
na z zakupom do 31. 12. 2017.

Zaporedna št. 2
2, k.o. 672 – Smol-

-

-
-

k objektoma v površini 901 m2 pa do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 3

2, parc. št. 44/14, v izmeri 
162 m2, parc. št. 44/15, v izmeri 86 m2 in parc. št. 48/3, 
v izmeri 398 m2, vse k.o. 1428 – Zagorica, osnovna na-

Zaporedna št. 4
2, k.o. 1428 – Za-

-

Zaporedna št. 5
2, k.o. 1589 – 

-

-

in nista predmet prodaje.
-
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iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 

Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub ljana, naj-
kasneje do 13. 1. 2017, do 12. ure. Na kuverti mora biti 

-

-

-
nudil najvišjo ceno.

prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-

kupljeno«.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 

-
stila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino 

najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, 

-
na, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi same-

notarske overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve 

lastninske pravice na ime kupca in morebitne druge 

-

-

-

bo moral izbrani ponudnik pod zap. št. 5 pridobiti tudi 

-
vedena v uredbi.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 

-

-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedel razloge.

gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub-
-

 

Št. 38141-4/2016/6 Ob-3720/16

-

Republike Slovenije objavlja

 

-

-

-

za katerega je pravico na tem razpisu dobil, v katerem od 
-

-

-
ba, ki je za televizijski program, s katerim kandidira 
na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja 
za izvajanje televizijske dejavnosti, ki je bilo izdano 

ponudb na zadevni javni razpis, ali imetnik ustreznega 
oziroma primerljivega veljavnega dovoljenja, izdanega 

-

zadevni javni razpis.

s katerim kandidira na tem javnem razpisu, na celotnem 


