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Na podlagi  68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja Ministrstvo za obrambo 

NAMERO O ODDAJI NEPREMIČNIN V BREZPLAČNO UPORABO

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

Predmet oddaje v brezplačno uporabo:

- del zemljišča s parc. št. 1856/109, parc. št. 1856/361 in parc. št. 1856/282, vse k.o. 
1301 Krška vas  v skupni izmeri 25.100 m², kaponir (zaklonilnik inv. št. MO 13360, ki je 
vpisan v kataster stavb s št. 1777), zidani objekt (nastanitveni objekt z inv. št. MO 
13359, ki je vpisan v kataster stavb s št. 1787), vse ograjeno z ograjo ter zaprto z 
drsnimi vrati, betonske površine in servisna cesta, kot prostor za dnevno parkiranje letal 
ter pripravo in vodenje civilnega letenja.

Ministrstvo za obrambo bo omogočilo uporabniku uporabo letališke infrastrukture na območju 
letališča Cerklje ob Krki na način in pod pogoji, ki bodo predmet pogodbe in sicer:

- stezo za vožnjo letal med objektom »Boršt« in vzletno pristajalno stezo letališča,
- vzletno pristajalno stezo s stezami za vožnjo in povezovalnimi spojnicami,

za obdobje pet let, in sicer za športno in šolsko letalstvo.

Za letališke pristojbine oziroma storitve pristanka in vzleta letal za splošno letalstvo (vse vrste 
letalstva razen športnega in šolskega letalstva; praviloma je vključeno komercialno in 
nekomercialno ter poslovno letalstvo, ki se običajno izvaja z letali z do 19 sedeži oziroma do 45 
ton teže) plačuje uporabnik lastniku stroške skladno z veljavnim stroškovnikom letaliških storitev 
in storitev zemeljske oskrbe na letališču Cerklje ob Krki.

Ponudba:
ponudnik mora poslati ponudbo v 20 dneh od dneva objave namere na www.mo.gov.si, na 
elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si ali s priporočeno pošiljko na naslov: Ministrstvo za 
obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na e naslov do izteka zadnjega 
dne objave oz. ki bodo oddane po pošti z oznako priporočeno najkasneje zadnji dan objave.
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Pisna ponudba mora vsebovati: osnovne podatke o subjektu (naziv, naslov, matična in davčna 
številka, pooblaščena oseba za zastopanje, izpis iz poslovnega registra, dokazila o 
izpolnjevanju pogojev po 68. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 in 79/18), podpis, žig. 

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani 
Ministrstva za obrambo.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi: Antoneta 
Štukovnik, elektronski naslov: Antoneta.Stukovnik@mors.si, telefonska številka: 03/420 92 72.

Lastnik/upravljavec si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla brez 
odškodninske odgovornosti postopek oddaje v brezplačno uporabo ustavi.

Mag. Matej Tonin
      MINISTER
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