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NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem na podlagi 

52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 

list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe 

o prodaji nepremičnine, in sicer kot lastnica nepremičnine:  

 

- katastrska občina 2080 ŠTEFANJA GORA parcela 351/24 (ID 6536972), v izmeri 3260 m2, 

  - katastrska občina 2080 ŠTEFANJA GORA parcela 351/25 (ID 6536971), v izmeri 1052 m2. 

 

Rok za prejem ponudbe oz. izjave o interesu je do vključno 27. 5. 2019. Izjava o interesu mora 

biti predložena v pisni obliki. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu.  

 

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni 

strani občine.  

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter ostale informacije vezane na 

predmetni postopek dobijo interesenti do zaključka te objave pri kontaktni osebi: Špela Petrič, 

tel. št. 04/ 28 15 813; e-mail: spela.petric@cerklje.si.  

 

V primeru, da bo prejetih več ponudb, se bo z zainteresiranimi osebami opravilo pogajanje o 

ceni in o drugih pogojih pravnega posla.  

 

Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni od izstavitve računa, je bistvena sestavina pravnega posla.  

 

Po prejemu ponudb si Občina Cerklje na Gorenjskem pridržuje pravico, da do sklenitve 

prodajne pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se, ker za interesente ni nobenih obveznih 

stroškov, morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu. 

 

Predkupna pravica Občine Cerklje na Gorenjskem na predmetnih nepremičninah ne obstaja. 

mailto:spela.petric@cerklje.si


 

Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-113/2019-02 z dne 27. 3. 2019, ki ga je izdala 

Občina Cerklje na Gorenjskem izhaja, da je zemljišče s parc. št. 351/24 k.o. 2080 Štefanja Gora 

razvrščeno v območje gozdnih zemljišč, zemljišče s parc. št. 351/25 k.o. 2080 Štefanja Gora pa 

je delno gozdno, delno kmetijsko zemljišče, zato je v skladu z 22. členom Zakona o kmetijskih 

zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-

1D in 79/17) pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli na kmetijskem zemljišču, gozdu ali 

kmetiji možna le z odobritvijo upravne enote.   

 

 

 

                 Občina Cerklje na Gorenjskem 

                      ŽUPAN 

            FRANC ČEBULJ, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno na spletni strani občine: 

- https://www.cerklje.si/, dne 7. 5. 2019 

https://www.cerklje.si/

