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RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trbovlje, Trg 
revolucije 12, objavlja v skladu z Uredbo o ustanovitvi 
javnega podjetja RTH, Statutom podjetja RTH d.o.o. 
ter na podlagi sklepa kolegija družbe RTH d.o.o., z dne 
02.12.2008

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin

1.

Prodajalec: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg 
revolucije 12, 1420 TRBOVLJE. Postopek javnega 
zbiranja ponudb vodi komisija pristojna za prodajo 
premičnin - pristojna komisija.

2.

Predmet prodaje so naslednje premičnine: 



Stran 2 Uradni vestnik Zasavja Št. 33

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

Inv. Št. Naziv osnovnega sredstva Izklicna 
cena brez 

DDV v 
EUR

60053 Skobelni stroj Majevica  
TŠ. 270

1200

71555 Ostrilec orodji OAT 200  
TŠ. 1694

100

71554 Brusilka orodji 400

47424 Stroj za rezanje kovin Rop 
Hrastnik

150

74341 Kladivo kov. MI Niš TŠ.30 1500

80190 Škarje za pločevino  
HM 31/10 

1800

87439 Stroj krivilni valjčni ASM 2000

74535 Stružnica Tip D 480 1800

Ogled premičnin, ki so predmet prodaje je mogoč od 
dneva objave do roka za oddajo pisnih ponudb vsak 
delovni dan od 9. do 13. ure, po predhodnem dogovoru 
s kontaktno osebo: Milo Ham, univ.dipl.inž.str., tel. št. 
03 56 26 144.

3.

Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb

Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke:

• ime, priimek in točni naslov stalnega bivališča 
ponudnika, če je ponudnik fizična oseba;

• firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna 
oseba;

• davčno številko in matično številko; 

• fotokopijo potrdila osebne izkaznice za fizične osebe, 
izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 
dni, za pravne osebe oz. priglasitveni list za samostojne 
podjetnike;

• navedbo premičnine, za katero se kupec prijavlja 
na razpis in ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
izklicne cene;

• dokazilo o plačilu varščine;

• pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji;

• številko transakcijskega računa ponudnika za vračilo 
varščine; 

• če v postopku sodeluje fizična ali pravna oseba 
po pooblaščencu, mora obvezno priložiti pisno 
pooblastilo. 

Ponudbo je potrebno predložiti do 18.12.2008, na 
naslov RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg 
revolucije 12, 1420 TRBOVLJE. Zapečatena kuverta 

mora biti jasno označena z napisom »ponudba – ne 
odpiraj – odkup premičnin«, s pripisom na hrbtni strani 
ovojnice ime in priimek ponudnika. Veljavne bodo samo 
ponudbe, ki bodo prispele do vključno 18.12.2008, na 
sedež družbe.

Javno odpiranje ponudb bo 19.12.2008 ob 10. uri v 
sejni sobi RTH d.o.o., na Trgu revolucije 12 v Trbovljah. 
Ponudbe bo odpirala pristojna komisija. 

Ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati varščino 
v višini 10 % od navedene izklicne cene in sicer na TRR 
02330 0011210775 – odkup premičnin ali pri blagajni 
na sedežu družbe, na naslovu Trg revolucije 12, 1420 
TRBOVLJE. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo 
o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku 
vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli 
pa brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končanem 
postopku.

Premičnine so naprodaj po načelu videno kupljeno. 
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo izpolnjevale 
zahtevane pogoje iz razpisa in bodo enake ali višje 
od izklicne cene, navedene v razpisu. Ponudbe pod 
izklicno ceno ne bodo upoštevane. Izbrani ponudnik 
je dolžan v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri 
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo. Kolikor 
izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v 
predpisanem roku, se šteje, da je od sklenitve pogodbe 
odstopil, varščina pa mu ne bo vrnjena. 

Kupec mora prevzeti premičnine v roku 15 dni od 
sklenitve kupoprodajne pogodbe.

Vsi ponudniki bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10 
dni od roka za predložitev ponudb. Stroške v zvezi s 
prenosom lastništva in notarsko overitvijo pogodbe 
ter morebitne druge dajatve v zvezi s pogodbo plača 
kupec.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. 
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 
Ponudniki lahko umaknejo svojo ponudbo do datuma, ki 
je določen za odpiranje ponudb.

Pristojna komisija lahko ustavi postopek prodaje 
premičnin vse do sklenitve pravnega posla. Razpis ne 
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ali katerimkoli 
ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo premičnin iz 
tega razpisa.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na 
naslovu RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trbovlje, 
kontaktna oseba: Milo Ham, naslov: 1420 TRBOVLJE, 
Trg revolucije 12, e-mail: Milo.Ham@rth.si. 

Poslovodstvo RTH
Direktor 

Bojan Klenovšek,univ.dipl.inž.rud. 


