
 
Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi 

samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije 

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

 
 
Številka: 423-1/2010 
Datum: 12.03.2010  

Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09) in Uredbo o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09), 
objavlja 

JAVNO PRODAJO PREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 
1. Naziv in sedež organizatorja: 
Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360  Vrhnika.  
 
2. Opis predmetov prodaje:  
Premičnine (kuhinjska oprema) se nahajajo na lokaciji Tržaška cesta 3, Vrhnika  
 
Ident.št. Opis opreme  
1 Kovinski regal s policami – odprt (š.140 x v.187 x g.60) 
2 Dvodelno pomivalno korito RF – s podaljškom za odlaganje, spodaj polica (š.223 x v.85 x g.70) 
3 Dvodel. pom.kor RF – s podaljškom za odlaganje, spodaj predali in polica (š.140 x v.85 x g.60) 
4 Viseča omara z drsnimi vrati RF(š.180 x v.66 x g.35) 
5 Dvodelno pomivalno korito RF – s podaljškom za odlaganje (š.210 x v.85 x g.70) 
6 Viseča omara z drsnimi vrati RF (š.160 x v.66 x g.35) 
7 Viseča omara z drsnimi vrati RF (š.140 x v.66 x g.35) 
8 Kuhinjski pult RF – spodaj polica (š.120 x v.85 x g.70) 
9 Polica RF (š.170 x v.4 x g.39) 
10 Dvodelno pomivalno korito RF – spodaj polica (š.130 x v.85 x g.70) 
11 Regal s 4 policami RF (š.105 x v.189 x g.60) 
12 Regal s 4 policami RF (š.95 x v.189 x g.60) 
13 Trokadero (š.52 x v.60 x g.53) 
14 Kuhinjski pult RF – spodaj polica (š.120 x v.85 x g.70) 
15 Enodel. pom. kor, RF–s podaljškom za odlaganje, spodaj predali in polica (š.120 x v.85 x g.70) 
16 Polica RF (š.240 x v.4 x g.39) 
17 Kuhinjski pult RF - spodaj predali in vrata (š.187 x v.85 x g.70) 
18 Kuhinjski pult RF - spodaj predali in vrata (š.150 x v.85 x g.70) 
19 Viseča omara z drsnimi vrati RF (š.180 x v.66 x g.35) 
20 Viseča omara z drsnimi vrati RF (š.140 x v.66 x g.35) 
21 Kuhinjska napa nad štedilnikom in ponvami 
22 Kuhinjska napa nad kotli 
23 Kuhinjski pult RF – spodaj predali (š.70 x v.85 x g.90) 
24 Prekucna ponev Zanussi HBRG 825 – plinska (š.79 x v.86 x g.88) 
25 Prekucna ponev Zanussi HBRG 825 – plinska (š.79 x v.86 x g.88)    
26 Štedilnik Zanussi HC/G81 1 – plinski (š.80 x v.86 x g.88) 
27 Kotel Zanussi HPNG 810 - 100 litrov – plinski (š.80 x v.86 x g.92)    
28 Kuhinjski pult RF – manjši (š.50 x v.85 x g.90) 
29 Kotel GK 908 – 150 litrov (š.80 x g.90 
30 Betonski podstavek za plinsko cisterno 
31 Plinska postaja BERETTA CIAO CSI - 24,1 KW 
32 Termostat Cronostat s program. uro za krmiljenje plinske peči 
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33 Bojler Gorenje – 100 litrov  
34 Hladilna omara LTH - HO 650  
35 Bojler 200 litrov Lenhterm   
36 Miza odcejalna 1500mm RF 
37 Hladilnik Končar z zmrzovalnikom 180 ZT OO7757 
38 Predalnik Za shranjevanje živil 200x60x95 cm 
38 Korito enodelno ART 100590 
39 Korito pomivalno-vhodna miza 120x700x850 
 
Premičnine se prodajajo kot celota. 
 
3. Vrsta pravnega posla:  
Prodaja premičnin (izločena oprema) po metodi neposredne pogodbe.  
 
4. Orientacijska vrednost premičnine: 
Orientacijska skupna cena premičnin znaša 3.590,00 EUR. Davek na dodano vrednost 
po stopnji 20% je vključen v  orientacijsko ceno in ga kupec plača poleg kupnine. 
Zainteresirani kupec mora do zaključka razpisa na prodajalca pisno nasloviti ponudbo, ki 
mora vsebovati podatke o kupcu in ponujeni znesek na naslov Občina Vrhnika, Javna 
prodaja premičnega premoženja, Tržaška cesta 1, Vrhnika. 

5. Način in rok plačila kupnine: 
S kupcem se sklene prodajna pogodba v roku 15 delovnih dni. Kupec plača kupnino v 
roku 8 delovnih dni po dogovorjeni pogodbeni vrednosti po prejemu računa s strani 
Občine Vrhnika na podračun Občine Vrhnika štev: SI56 0134 0010 0001 093, sklic 
71419900, oziroma z vplačilom v blagajno Občine Vrhnika. 
 
6. Čas javne prodaje:  
Zbiranje neposrednih ponudb se začne v petek, 12.03.2010, zaključi pa se v petek, 
26.03.2010, ob 13.00 uri. 

7. Ogled predmetov javne prodaje: 
V zvezi z izvedbo javne prodaje in za dodatne informacije se obrnite na Občino Vrhnika, 
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška cesta 1, Vrhnika, telefon 01 
755 54 27.   

V zvezi z ogledom predmetov javne prodaje se obrnite na Vrtec Vrhnika, Tajništvo, 
Tržaška 2a, Vrhnika, telefon 01 750 73 72, e-pošta: valentina.tekavec@guest.arnes.si. 

Vse informacije v zvezi z izvedbo javne prodaje bodo objavljene na oglasni deski Občine 
Vrhnika in spletni strani Občine Vrhnika  www.vrhnika.si. 

 
8.  Pogoji javne prodaje: 
Premičnine tvorijo zaključeno celoto gostinske kuhinje. Pri navedbi dimenzij so možna 
manjša odstopanja.  
Kupec bo demontažo kuhinjske opreme opravil na lastne stroške. 
Premičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato kasnejše morebitne 
reklamacije ne bodo upoštevane. 
Kupec je dolžan prevzeti kupljene in plačane premičnine najpozneje v roku treh delovnih 
dni na lokaciji Tržaška cesta 3, Vrhnika.  
 
 Župan 
 dr. Marjan RIHAR 


