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OBČINA TRBOVLJE 

RTH, RUDNIK TRBOVLJE – 

HRASTNIK D.O.O.  

34

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 
objavlja v skladu z uredbo o ustanovitvi javnega podjetja 
RTH, Statutom podjetja RTH d.o.o. ter na podlagi 1059. 
sklepa kolegija družbe RTH d.o.o., z dne 30.06.2009

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
za oddajo kmetijskega zemljišča

I. NAJEMODAJALEC

1.

Najemodajalec: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., 
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

II. PREDMET RAZPISA

2.

Predmet najema je zemljišče, ki predstavlja dele parcele 
št. 1187/1, 1187/2, 1193/1, 1129, 1148, 1143/1, 
1185/1 v skupni izmeri 10.100 m2 k.o. Trbovlje, ki se 
bo oddajalo za namen zbiranja in predelave lesa v lesne 
sekance.

III. IZHODIŠČNA NAJEMNINA

3.

Izhodiščna letna najemnina znaša 1.500,00 EuR. 

4.

Ponudnik je za uporabo omenjenega zemljišča dolžan 
plačevati letno najemnino in ostale stroške, ki jih pogojuje 
namenska uporaba zemljišča.  

5.

Najeto zemljišče se bo uporabljalo za zbiranje in 
predelavo lesa v lesne sekance - za kar mora imeti 

ponudnik registrirano dejavnost. Ponudnik mora 
skrbeti, da bo najeto zemljišče uporabljal s skrbnostjo 
dobrega gospodarja, ga redno vzdrževal in ga po poteku 
pogodbenega razmerja izročil najemodajalcu v stanju, 
v kakršnem ga je prevzel, sicer v nasprotnem primeru 
odgovarja za morebitno poslabšanje kvalitete ali za 
krivdno povzročeno škodo.

IV. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROK

6.

Ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje do 
31.07.2009 na naslov RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik 
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje. Ponudnik mora 
priložiti dokazilo o registriranju za opravljanje dejavnosti 
zbiranja in predelave lesa v lesne sekance. Ponudba 
mora vsebovati podatke o ponudniku (naziv, sedež, 
davčna številka, matična številka, podatke o zemljišču s 
ponujeno najemnino in opis dejavnosti, ki jo bo opravljal 
na najetem zemljišču). Zapečatena kuverta mora biti 
jasno označena z napisom ponudba – ne odpiraj – najem 
nepremičnin, s pripisom imena in priimka ponudnika na 
hrbtni strani ovojnice. Veljavne bodo samo ponudbe, 
ki bodo prispele do vključno 31.07.2009 na sedež 
družbe.

7.

Ogled zemljišča je mogoč po predhodnem dogovoru.

V. ODPIRANJE PONUDB

8.

Javno odpiranje ponudb bo 3.08.2009 ob 10. uri v sejni 
sobi RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje. Ponudbe bo 
odpirala pristojna komisija.

9.

merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina 
najemnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi 
najvišjo najemnino.

VI. IZID RAZPISA

10.

Izbrani ponudnik bo o izboru obveščen pisno, najkasneje 
v roku 15 dni od poteka roka za oddajo ponudbe. 
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11.

Z izbranim ponudnikom bo najemna pogodba sklenjena 
po dokončnosti sklepa. Če izbrani ponudnik ne podpiše 
najemne pogodbe v 15. dneh po dokončnosti sklepa o 
izbiri, se šteje, da ponudnik odstopa od razpisa, razen v 
primeru, če za to izkaže opravičene razloge.

12.

Pristojna komisija lahko ustavi postopek oddaje 
nepremičnin v najem vse do sklenitve pravnega posla. 
Razpis  ne zavezuje najemodajalca, da bo z najugodnejšim 
ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za najem 
nepremičnin iz tega razpisa.

VII. INFORMACIJE

13.

Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani 
ponudniki dobijo na naslovu RTH, Rudnik Trbovlje-
Hrastnik d.o.o., Trbovlje, kontaktna oseba: g. Jože 
Velikonja, univ.dipl.inž.rud., tel. štev. 03 56 26 144, 
e-mail: joze.velikonja@rth.si.

Poslovodstvo RTH
Namestnica direktorja

mag. Polona Lajevec, univ.
dipl.ekon.
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Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Sinet d.o.o.,Hrastnik, tel. 03 56 54 090, e-pošta: tiskarna@sinet.si


