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VSEM ZAINTERESIRANIM UPORABNIKOM

Številka: 352-101/2015/119
Datum: 26. 2. 2020

ZADEVA: Namera za sklenitev neposredne pogodbe – Pogodbe o brezplačni 
uporabi

Ministrstvo za pravosodje na podlagi druge alineje prvega odstavka 68. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 
79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), v povezavi s prvim odstavkom 19. člena Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 13/18), 
objavlja 

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE 

POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI,

ki jo Ministrstvo za pravosodje kot upravljavec zemljišč parc. št. 970/31, 970/32, 970/33, 970/34, 
970/37, 970/45 in 970/46 vse k. o. 2636 Bežigrad, nameravata skleniti s KULTURNIM 
DRUŠTVOM PROSTOROŽ, Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana. 

Opis predmeta: 
Predmet namere je oddaja v brezplačno uporabo parc. št. 970/31, 970/32, 970/33, 970/34, 
970/37, 970/45 in 970/46 vse k.o. 2636 Bežigrad, ki se nahajajo na območju gradbene jame v 
soseski Bežigrajski dvor, Ljubljana. 

Navedena zemljišča se oddajajo v brezplačno uporabo za potrebe izvajanja aktivnosti pilotnega 
projekta »Simbiocen – ustvarjalni laboratorij za sonaravno bivanje«, katerega namen je z 
izvajanjem projektnih aktivnosti oživiti degradirano površino in lokalnim skupnostim ter 
obiskovalcem ponuditi bogat izobraževalno-ustvarjalni program s poudarkom na trajnostnih 
vsebinah ter uporabi biomase invazivnih rastlin.

Čas trajanja najema: 
Pogodba bo sklenjena za določen čas do 31. 12. 2021.

Rok, oblika in pogoji za predložitev izjave o interesu: 
Rok za prejem izjave o zainteresiranosti je najkasneje do 19. 3. 2020 do 10.00 ure. 
Upoštevane bodo le tiste izjave o zainteresiranosti, ki bodo do prej navedenega roka prispele
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na elektronski naslov: gp.mp@gov.si ali na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 
ulica 3, 1000 Ljubljana, z nazivom zadeve »Izjava o zainteresiranosti v zadevi 352-101/2015 -
NE ODPIRAJ«.

Upoštevane bodo le tiste izjave o zainteresiranosti, ki bodo imele izpolnjen, lastnoročno 
podpisan (poskeniran, če je po elektronski poti) obrazec, ki je priloga te objave in bodo  imele 
priloženo dokazilo, da je zainteresirana oseba organizirana v eni izmed organizacijskih oblik iz 
prvega odstavka 68. člena ZSPDSLS-1. 

Izjavi o zainteresiranosti mora biti priložen program in načrt uporabe predmetnih zemljišč, ki 
mora upoštevati, da gre za območje dveh gradbenih jam, kjer je gibanje omejeno. 

V primeru, da bo izjavo o zainteresiranosti oddalo več oseb, bo ministrstvo z zainteresiranimi 
osebami opravilo dodatna pogajanja o programu in načrtu uporabe predmetnih zemljišč.

Nadomestilo in stroški: 
Uporabnik za uporabo zgoraj navedenih zemljišč ne bo plačeval nadomestila, kriti pa mora 
stroške obratovanja, redne nege in manjših vzdrževalnih del na predmetu brezplačne uporabe.

Vsakršne izboljšave predmeta brezplačne uporabe so v izključni pristojnosti uporabnika, pri 
čemer ministrstvo po preteku brezplačne uporabe ne bo vračalo izvedenih vlaganj. 

Ogled in podrobnejše informacije o predmetu brezplačne uporabe: 
Podrobnejše informacije o predmetu brezplačne uporabe se lahko pridobijo pri kontaktni osebi
Barbari Pretnar (tel. št. 01 369 5443). Prav tako se zainteresirane osebe pri prej navedeni
kontaktni osebi lahko dogovorijo za ogled zemljišč. 

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti, odstopi od sklenitve pogodbe.

Pripravila: 
Ana Pirc Bricelj        Andreja Katič
sekretarka            ministrica

Priloga: 
Izjava o zainteresiranosti
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IZJAVA O ZAINTERESIRANOSTI

na podlagi objavljene namere za sklenitev neposredne pogodbe, Pogodbe o brezplačni
uporabi

Naziv: ______________________________________
_______________ 

Naslov: ______________________________________
_______________ 

Matična številka: ______________________________________
_______________ 

Identifikacijska številka za DDV/davčna številka: ______________________________________
_______________ 

Kontaktna oseba: ______________________________________
_______________ 

Elektronski naslov kontaktne osebe: ______________________________________
_______________ 

Telefon: ______________________________________
_______________ 

Izjavljamo, da smo skrbno pregledali vsebino namere za sklenitev neposredne pogodbe,
Pogodbe o brezplačni uporabi, in da v njej nismo našli napake ter da smo organizirani v eni 
izmer organizacijskih oblik iz prvega odstavka 68. člena ZSPDSLS-1. 

Skladno z navedenim podajamo izjavo o zainteresirani za brezplačno uporabo parc. št. 
970/31, 970/32, 970/33, 970/34, 970/37, 970/45 in 970/46 vse k. o. 2636 Bežigrad, na 
območju katerih bomo izvajali dejavnost, ki je podrobneje opisana v prilogah te izjave. 

Ponudnik: Kraj in datum: 

___________________ __________________________

Priloge: 
Dokazilo o pravno organizacijski obliki
Program uporabe predmeta brezplačne uporabe


	6E1EFCE1C21F9124C125851A00466831_0.in.doc

		2020-02-26T17:10:16+0100
	Lucija Remec


		2020-02-27T07:59:26+0100
	Saša Renko


		2020-02-27T10:34:04+0100
	Uroš Gojkovič


		2020-02-27T14:55:38+0100
	Andreja Katič




