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Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo, na podlagi smiselne uporabe 52. 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

NAMERO ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

1. Predmet menjave – odsvojitve  so nepremičnine, ki so v lasti Republike Slovenije, in 
sicer:
Katastrska občina 1082 Teharje
- parcela 235/1 v izmeri 893 m2

- parcela 236/1 v izmeri 1.435 m2

- parcela 238/6 v izmeri 9.275 m2

v skupni vrednosti 316.333,30 EUR +DDV

2. Predmet menjave – pridobitve so nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Celje
Katastrska občina 1074 Spodnja Hudinja
- parcela 1623 v izmeri 14.654 m2

- parcela 1624 v izmeri 400 m2

v skupni vrednosti 317.940,00 EUR+DDV

3. Pogodbeni stranki nosita vsaka zase stroške davka, stroške notarske overitve ter 
stroške vpisa v zemljiško knjigo.

4. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe
Menjalna pogodba se sklepa po metodi neposredne pogodbe. Menjalna pogodba bo 
sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo.

5. Izjava o interesu za menjavo – ponudba mora vsebovati 
podatke o ponudniku v vsebini, ki je v prilogi te namere. Izjava o interesu – ponudba se 
odda na naslov: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, 
2000 Maribor ali na elektronski naslov: gp.drsi@gov.si. Pisna izjava o interesu za 
menjavo nepremičnin mora v vložišče oziroma na navedeni elektronski naslov prispeti 
najpozneje do roka objavljene namere.

6. Kontaktna oseba za dodatne informacije o menjavi 
nepremičnin je Mojca Gselman (e naslov; mojca.gselman@gov.si, tel.: 02/ 2341 580)

7. Direkcija Republike Slovenije na podlagi objave te 
namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o menjavi predmetnih nepremičnin s 
ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi.
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8. Obdobje objave: 1.9.2021 – 21.9.2021.

Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.
                                                                                                   direktorica
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