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Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoŽenju drŽave in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št' 11l18,79ĺ18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoŽenju
drŽave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.31/18) občina Vodice,
Kopitarjev trg 1, 1217 Yodice, kijo zastopa Župan Aco Franc Šuštar, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

občina Vodice objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za prodajo
nepremičnine lD znak'. parcela 1742757ĺ8, katastrska občina 1742 REPNJE parcela 75718
(lD 6968063), v izmeri 18 m2. Zemljišče je v lasti občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217
Vodice, do lll celote.

1. NAZIV lN SEDEŽ UPRAVLJAVCA, Kt SKLEPA PRAVNI PosEL RAZPoLAGANJA s
STVARNIM PREMoŽENJEM
občina Vodice, Kopitarjev trg 1,1217 Vodice; matična številka: 5874637000, lD za DDV: Sl
6'ĺ348139.

2. OPIS PREDMETA NEPOSREDNE POGODBE
Na podlagi neposredne pogodbe se prodaja nepremičnina' ki v naravi predstavlja stavbno
zemljišče.

Zemljišče se nahaja v območju stavbnih zemljišč z oznako Pc - površine cest in se ureja na
podlagi odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Vodice (Uradno glasilo občine
Vodice, št. 1l14' 8l14,4115; Uradni list RS, št' 17i15).

Pravno stanje nepremičnine je urejeno, pri nepremičnini ni vknjĺŽenih nobenih bremen

b) lzhodiščna cena nepremičnine znaša 720'00 EUR.

V izhodiščno ceno ni vštet davek na dodano vrednost na podlagi Zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 13/1 1 - uradno prečiščeno besedilo, 18111, 78111, 38112, 83112,
86114 in 90/15), kĺga plača kupec.

3. ROK ZA PREJEM PONUDBE
a) Ponudbo je potrebno oddati najpozneje do 30.5.20í9 do í6.00 ure' po elektronski pošti
na naslov obcina@vodice.si ali kristina.bozic@vodice.si oziroma po pošti na naslov občine
Vodice. Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno in podatke o kupcu.

b) Prepozno prispele ponudbe (nepravoöasne ponudbe), pravočasne, vendar nepopolne
ponudbe - ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnĺh
in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane ĺn bodo izločene iz
nadaljnjih postopkov, o čemer bo prodajalec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele
po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, kije oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
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