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V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) 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 župan Andrej
Kavšek objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednji nepremičnini, in sicer:
-

parc. št. 3576/5, zemljišče v izmeri 229 m2 k.o. 1547- Butoraj in
parc. št. 2822/10, zemljišče v izmeri 96m2 k.o. 1547- Butoraj.

1. Na nepremičninah, ki bosta predmet neposredne pogodbe se nahaja objekt- gasilski dom
Butoraj in funkcionalno zemljišče k slednjemu. Premoženje prostovoljnih gasilskih društev in
način pridobivanja ureja 48. člen Zakona o gasilstvu (ZGas), ki v prvem odstavku 48. člena
ZGas določa, da pridobijo prostovoljna gasilska društva in njihove zveze z dnem uveljavitve
ZGas, ki je začel veljati 14. januarja 1994- lastninsko pravico na premičnem in nepremičnem
premoženju, ki je namenjeno gasilstvu in s katerim upravljajo ob uveljavitvi tega zakona.
Glede na dejstvo, da sta nepremičnini parc. št. 3576/5 in parc. št. 2822/10, obe k.o. 1547 –
Butoraj postali last PGD Butoraj že na podlagi zakona se za namen dokončne ureditve
lastninsko pravnih razmerij za predmetni zemljišči s PGD Butoraj sklene pogodba o uskladitvi
zemljiško knjižnega stanja z dejanskim stanjem za parc. št. 3576/5 in parc. št. 2822/10, obe k.o.
1547- Butoraj.
2. Izjava o interesu za pridobitev nepremičnin je bila že pisno podana oziroma izražena.
3. Predkupna pravica Občine Črnomelj ne obstaja.
4. Kontaktna oseba: Katarina Plut, tel. št. 07-30-61-109 ali e- pošta: katarina.plut@crnomelj.si
5. 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.
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