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Številka: 478-534/2012
Datum: 11.6.2018
V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Črnomelj objavlja
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000, ki jo zastopa županja Mojca
Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon., objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednji
nepremičnini, in sicer:
-

parc. št. 1583/1, zemljišče v izmeri 103 m2 k.o. 1544- Griblje in
parc. št. 1583/2, zemljišče v izmeri 45 m2, k.o. Griblje.

1. Nepremičnini se prodata izključno kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 1582/1,
parc. št. 9904, parc. št. 9903 in parc. št. 1582/2, obe k.o. Griblje v naselju Griblje.
2. Nepremičnini se kupujeta po sistemu »videno-kupljeno« in izključno kot funkcionalna
zaokrožitev parc. št. 1582/1, parc. št. 9904, parc. št. 9903 in parc. št. 1582/2, obe k.o. Griblje v
naselju Griblje, kar je pogoj odprodaje zemljišč.
3. Ponudnik oziroma interesent za nakup zemljišča pisno predloži izjavo o sprejemu ponudbe za
nakup zemljišč. Izjava vsebuje podatke kupca oziroma interesenta (ime in priimek, naslov,
EMŠO, navedba cene). Izjava o interesu za nakup zemljišča je bila prvotno podana že z vlogo
interesenta za nakup zemljišča, še preden je bila izvedena parcelacija na tedaj še zemljišču
parc. št. 1583 k.o. Griblje, katere stroške je kril interesent za nakup. V primeru, če bi bilo več
zainteresiranih oseb, se s ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje, opravijo pogajanja o ceni in drugih
pogojih opravljenega pravnega posla.
4. Kupnina za zemljišče se nakaže na transakcijski račun prodajalca v roku 20. dni od izstavitve
računa prodajalca.
5. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena vsebina pravnega posla.
6. Predkupna pravica Občine Črnomelj ne obstaja.
7. Možen ogled nepremičnine v naravi samostojno.
8. Kontaktna oseba: Katarina Plut, tel. št. 07-30-61-109 ali e- pošta: katarina.plut@crnomelj.si
9. Upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanja proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti
ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanja proračuna
samoupravne lokalne skupnosti za to pooblasti, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla
Pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Črnomelj.
Pripravila:
Katarina Plut

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič,
univ.dipl.ekon., l.r.
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