
 

 
 

 

 
Številka: 478-0040/2021-1 
 
Datum: 4. 6. 2021 
 
 
V skladu s prvim odstavkom 52. člena in peto točko prvega odstavka 65. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. 
členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 31/18) Občina Velike Lašče objavlja: 
 
 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 
 
 
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, objavlja namero o sklenitvi neposredne 
pogodbe za oddajo nepremičnine brezplačno souporabo: 
 

- parc. št. 2714/1 k.o. 1711 Turjak, stavba št. 2565, »prostor interpretacije« ,v izmeri 
20,59 m2 za določen čas 5 let. 

 
 
Pogoj za brezplačni najem je, da je ponudnik nevladna organizacija, ki ji je podeljen status delovanja 
v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status.  
 
Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki 
oddajo pisno na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Že prejeta vloga 
v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu.  
 
Za oddajo predmetne nepremičnine v brezplačno souporabo bo neposredna pogodba sklenjena 
po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Velike Lašče.  
 
Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo 
interesenti na Občini Velike Lašče, pri mag. Jerici Tomšič Lušin, direktorici občinske uprave, tel. 
01 7810 369,  vsak ponedeljek, sredo in petek od 8:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.  
 
V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, ki imajo status nevladne 
organizacije, kot je določeno v tej nameri, bodo z njimi opravljena pogajanja in bo pogodba 
sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. 
 
Občina Velike Lašče 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. 
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