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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-
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-
rabljajo tudi za kmetijske namene (paša, košnja …). 
Kolikor kmetijske dejavnosti ne izvaja najemnik sam in 

-

-
-

najemnega razmerja se hkrati prekine tudi podnajem. 
Najemnik ne sme ovirati izvajanje koncesije imetniku 

-
cesije.

stavba št. 569 in stavba št. 35, ki nista predmet najema 
in nista v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Sklad 

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-

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

Ponudbe z navedbo cene – najemnine morajo pri-

in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub-
ljana, najkasneje do 10. 6. 2016 do 12. ure. Na kuverti 
mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, 

– Ne odpiraj.«
-

-
la, s sklicevanjem na št. 430-25/2016 za javni razpis. 

znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju 
javnih ponudb oziroma v petih dneh po poteku roka za 

bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji 
v nasprotju s tem razpisom, se ne bodo upoštevale.

Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo naje-

po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pi-

-
cesije se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v 15 dneh, 

-
ugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja 
ponudb.

-
no – najeto«.

Izbrani ponudnik mora podpisati najemno pogod-
bo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega 

obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, na-
-

-
mnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina 

pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši po-

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za na-
-

ugodnejšim ponudnikom sklenil najemno pogodbo za 

brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do skleni-
tve najemne pogodbe prekine oziroma ustavi postopek 
najema, 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

 Ob-2243/16

Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije na 

v DRS objavlja

razpis

 

 

 

restavratorjev Slovenije

-
stvo v DRS lahko predlagajo strokovne organizacije 
in društva, ki opravljajo strokovne naloge konservator-

-

Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-resta-

Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo konserva-
-

vratorstva aktivni posamezniki ali skupine za enkratne 

-

koledarskih letih oziroma do razpisa.

so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju in uve-
ljavitvi konservatorsko-restavratorske stroke ali DRS.

Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg zahtevanih 
podatkov o kandidatu vsebovati utemeljitev z ustrezno 
dokumentacijo (npr. izpis bibliografskih enot iz Cobissa, 


