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Občina Cerklje na Gorenjskem na podlagi 9. in 52. člena v zvezi s 65. členom Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 

79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja 

 

  

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 
  

za oddajo v najem stvarnega premoženja za določen čas enega leta - nepremičnine, ki v naravi 

predstavljajo travnate površine, in sicer: 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/3 (ID 2032603), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/5 (ID 5223675), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/6 (ID 1529373), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/7 (ID 354142), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/8 (ID 1194286), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/9 (ID 2705818), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/10 (ID 2369787), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/11 (ID 2705817), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/12 (ID 4720539), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/13 (ID 354141), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/14 (ID 1696812), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/19 (ID 1194285), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/23 (ID 6015150), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/30 (ID 6555573), 

- katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 674/31 (ID 6555493),  

v skupni izmeri 11769 m2.  

 

Rok za predložitev izjave o interesu najema je 20 dni od objave te namere na spletni strani 

Občine Cerklje na Gorenjskem. Izjava se odda v sprejemni pisarni Občine Cerklje na 

Gorenjskem, pisno na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 

Cerklje na Gorenjskem ali po elektronski pošti na naslov: spela.petric@cerklje.si.  Upoštevane 

bodo vse izjave, dostavljene na sedež Občine Cerklje na Gorenjskem do izteka 20-dnevnega 

roka od objave predmetne namere. 

 

Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. 

 

mailto:spela.petric@cerklje.si


V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in o drugih 

pogojih pravnega posla ter bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. 

 

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni 

strani Občine Cerklje na Gorenjskem.  

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin 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. 

 

Plačilo celotne najemnine v roku 15 dni od izstavitve računa, je bistvena sestavina pravnega 

posla.  

 

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

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

stroškov, morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu. 

 

 

 

 

                 Občina Cerklje na Gorenjskem 

                      ŽUPAN 

             FRANC ČEBULJ, l.r. 
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