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NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
Številka: 478-0049/2017-6-412
Datum: 22.6.2017

Skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) v
povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.
l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Ivančna Gorica objavlja namero o sklenitvi
neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin, parc. št. 881/2 v izmeri 839 m2, parc. št. 882/1 v izmeri
28 m2 , parc. št. 882/2 v izmeri 335 m 2 , parc. št. 882/3 v izmeri 50 m 2 , parc. št. 882/4 v izmeri 93 m 2,
parc. št. 882/5 v izmeri 317 m 2 , parc. št. 882/6 v izmeri 58 m 2 , parc. št. 882/7 v izmeri 219 m 2, parc.
št. 882/8 v izmeri 116 m2, parc. št. 882/9 v izmeri 1600 m 2 vse k.o. 1819 – Velike Pece in parc. št. 776/2
v izmeri 6 m2, k.o. 1820 –Gorenja vas, do celote.
Ponudbe pošljite na el. naslov: obc.ivancna.gorica@siol.net ali priporočeno po pošti na naslov: Občina
Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica (št. zadeve 478-0049/2017-6-412), najkasneje do
07.07.2017.
Ponudbena cena za vse nepremičnine skupaj ne sme biti nižja od 19.900,00 EUR, pri čemer je potrebno
oddati ponudbo za odkup vseh nepremičnin.
Prodajna pogodba za nepremičnine bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od objave te namere na
spletni strani Občine Ivančna Gorica. V primeru enakih pogojev bo s ponudniki izvedeno še pogajanje
o ceni. Občina Ivančna Gorica si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek, pri
čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu
interesentu.

