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NAMERA NAMERA NAMERA NAMERA     
o sklenitvi neposredno sklenitvi neposredno sklenitvi neposredno sklenitvi neposredne e e e najemnenajemnenajemnenajemne    pogodbe pogodbe pogodbe pogodbe     

    
 
1. Pravna podlaga:1. Pravna podlaga:1. Pravna podlaga:1. Pravna podlaga:    
Določila 52. člena upoštevaje določila  62., 63. in 64. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 11/2018, 79/2018).  
 
2. Naziv in sedež upravljavca: 2. Naziv in sedež upravljavca: 2. Naziv in sedež upravljavca: 2. Naziv in sedež upravljavca: Občina Apače, Apače 42 b, 9253 Apače. 
 
3333. Predmet. Predmet. Predmet. Predmet        najemnenajemnenajemnenajemne    pogodbepogodbepogodbepogodbe: : : :     
Del parc. št. 353/1 v katastrski občini 175 Drobtinci v izmeri 200 m2. 
Namen oddaje: ureditev vrta. 
 
4. Rok za sprejem ponudb 4. Rok za sprejem ponudb 4. Rok za sprejem ponudb 4. Rok za sprejem ponudb ali izjave o interesuali izjave o interesuali izjave o interesuali izjave o interesu: do vključno 27.7.2020. Najemnik je znan! 
 
5555. Podrobnejše informacije o predmetu . Podrobnejše informacije o predmetu . Podrobnejše informacije o predmetu . Podrobnejše informacije o predmetu najemanajemanajemanajema::::    
Del nepremičnine se oddaja za 26,00 EUR/letno z namenom ureditve zeliščnega vrta.  
 
6666. . . . NajemninaNajemninaNajemninaNajemnina se plača na podlagi izstavljenega računa, ki ga letno pošlje občina, z rokom plačila 
15 dni.     
    
7777....    Kontaktna oseba: Kontaktna oseba: Kontaktna oseba: Kontaktna oseba: Melita Vučković, e-naslov: melita.vuckovic@obcina-apace.si....    
    
8888. . . . Župan Občine Apače lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustaustaustaustavi postopekvi postopekvi postopekvi postopek.            
    
9999. . . . Morebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega poslaMorebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega poslaMorebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega poslaMorebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega posla::::    
Postopek se vodi na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18). 
 
10. Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dnpo poteku najmanj 20 dnpo poteku najmanj 20 dnpo poteku najmanj 20 dni od te namerei od te namerei od te namerei od te namere na spletni strani Občine 
Apače. 
 

               OBČINA APAČE 
                                                                                           ŽUPAN 

              Dr. Andrej STEYER 
Vročiti: - spletna stran občine Apače. 


