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-

cene. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran 

brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku 
upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V prime-
ru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za 

Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da 
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogod-

lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi posto-
pek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 13. 6. 
-

ska 58, Ljub ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali 

Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

dogovoru (tel. 01/43-41-100).
 

Republike Slovenije

Št. 430-27/2016 Ob-2240/16

-

Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja

javni razpis

Parc. št. 348/9, v izmeri 453 m2, k.o. 591 – Sla-

-

stojita dva objekta (stavba št. 187 in stavba št. 188), ki 
-

12679486) in z zakupom do 31. 12. 2023.

Parc. št. 8/2, v izmeri 224 m2, k.o. 31 – Kramarovci, 

-

-
-

na podlagi zakupne pogodbe št. 18350-1694/06 z dne 
-

(ID omejitve 11048400) in da je pri zemljiški knjigi pod 
Dn. št. 118556/2015 (ID postopka 1247516) s strani 
Panvita d.d. podan predlog za izbris zgoraj navedene 

-
mom do 31. 12. 2016.

Parc. št. 1022/15, v izmeri 92 m2

-

-
ca in ni predmet prodaje.

Parc. št. *32/11, v izmeri 14 m2, k.o. 1526 – Vinji vrh, 
2, k.o. 

-

prodajajo v kompletu.

Parc. št. *32/12, v izmeri 14 m2, k.o. 1526 – Vinji 
2, 

v izmeri 439 m2

-

-

Parc. št. 156/2, v izmeri 7661 m2 -

-
-

2 je do 31. 12. 2016 obremenjen 
z zakupom.

Parc. št. 5227/0, v izmeri 3313 m2, k.o. 1605 – 

Parc. št. 1926/0, v izmeri 90 m2, parc. št. 1927/0, 
v izmeri 960 m2, parc. št. 1928/1, v izmeri 162 m2 in parc. 
št. 2475/6, v izmeri 643 m2, k.o. 854 – Podgorje, osnov-

-

s parc. št. 1926/0, parc. št. 1927/0, parc. št. 1928/1 in 
parc. št. 2475/6, vse k.o. 854 – Podgorje, v korist nepre-

1869/1, 2377/0, 2376/0, 2374/0, 1923/7, 1921/1, 1921/2, 
1921/3 in 1922/1, vse k.o. 854 – Podgorje, vse stroške 

-

Parc. št. 832/4, v izmeri 12.732 m2, k.o. 2364 – 
-

Parc. št. 89/2, v izmeri 3172 m2 -
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-

Parc. št. 937/2, v izmeri 691 m2 -
-

-

do 31. 12. 2016.

Parc. št. 938/1, v izmeri 1806 m2, k.o. 1771 – 
-

-

do 31. 12. 2016.

Parc. št. 939/1, v izmeri 1996 m2, k.o. 1771 – 
-

-

do 31. 12. 2016.

Parc. št. 939/4, v izmeri 293 m2 -
-

-

Parc. št. 940/2, v izmeri 1410 m2, k.o. 1771 – 
-

-

do 31. 12. 2016.

Parc. št. 940/4, v izmeri 441 m2 -
-

-

do 31. 12. 2016.

Parc. št. 941/1, v izmeri 3890 m2, k.o. 1771 – 
-

-

do 31. 12. 2016.

Parc. št. 942/1, v izmeri 2457 m2, k.o. 1771 – 
-

-

do 31. 12. 2016.

Parc. št. 1410/5, v izmeri 1713 m2, k.o. 1771 – 
-

-

do 31. 12. 2016.

Parc. št. 1410/6, v izmeri 560 m2, k.o. 1771 – 
-

-

do 31. 12. 2016.

Parc. št. 1410/7, v izmeri 180 m2, k.o. 1771 – 
-

-

do 31. 12. 2016.

Parc. št. 1469/1, v izmeri 180 m2, k.o. 1771 – 
-

-

do 31. 12. 2016.

Parc. št. 1469/2, v izmeri 537 m2, k.o. 1771 – 
-

-

do 31. 12. 2016.

Parc. št. 1493/1, v izmeri 692 m2, k.o. 1771 – 
-

-

do 31. 12. 2016.

Parc. št. 1493/7, v izmeri 91 m2 -
-

-

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-

iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 

Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub ljana, naj-
kasneje do 10. 6. 2016, do 12. ure. Na kuverti mora biti 
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo 

-

-
-
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št. 430-27/2016 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-

vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V pri-

v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s stra-

brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe 
s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka 
za sprejem ponudbe s strani solastnikov.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
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«.

-
-

prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb 

-
-

nudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, 

dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno 

sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom 
v postopku javnega zbiranja ponudb.

-

št. 4 in zaporedno št. 5 uveljavljajo predkupno pravico. 

lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v so-

izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno 

-
nudbi se morajo solastniki izjaviti najpozneje v petnajstih 

-

bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim po-
nudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obve-
stila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino 

dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, 

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

strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek overi-

pravice v korist kupca in morebitne druge stroške v zvezi 
s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pra-

-

-
-

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

-
met razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 13. 6. 

gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub-
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi poobla-

Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

dogovoru (tel. 01/43-41-100).
 

Republike Slovenije

Št. 430-25/2016 Ob-2241/16

V skladu s Pravilnikom o zakupu kmetij in kmetijskih 

javni razpis

-

22162 m2,

6583 m2,

177366 m2,

10472 m2,

13464 m2,

18841 m2.

-
nije http://www.s-kzg.si/si/.

-

3.807,97 EUR brez DDV. Davek na dodano vrednost ni 
-

-

Najemno razmerje se sklene za dobo 10 let z mo-


