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Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l . RS, št.
86/201 0 in spr. ) , 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Ur. l . RS, št. 34/2011 in spr. ) in Sklepa o letnem načrtu
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Vel ike Lašče za leto 201 6 Občina Vel ike Lašče objavl ja

POZIV

za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

1 . Naziv in sedež organizatorja javnega zbrianja
ponudb:

Občina Vel ike Lašče, Levstikov trg 1 , 1315 Vel ike
Lašče.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:

2.1 Predmet prodaje je nepremičnina:
- parc. št. *200 k.o. Selo pri Robu, stavbno in
gozdno zeml j i šče v izmeri 544 m2.
Predmetna nepremičnina predstavl ja nestano-
vanjski objekt s pripadajočim zemlj i ščem v skupni
izmeri 544 m2. Nepremičnina se prodaja kot
zakl jučena celota. Prodaja navedene nepremičnine

je vkl jučena v Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Vel ike Lašče za leto 201 6.
Vpis nepremičnine v zeml j i ški knj igi je urejen.
Objekt je podkletena nestanovanjska stavba s
pri tl ičjem in mansardo, zgrajena leta 1935. Stavba
ima števi lko 4, njena skupna neto površina meri
150 m2, je v slabem stanju in nujno potrebna
obnove.

2.2 Izhodiščna cena: 22.500,00 EUR.

2.3 Strošek priprave prodajne pogodbe, davek na
promet nepremičnin in strošek overi tve pogodbe
pri notarju plača prodajalec, strošek vpisa
nepremičnine v zeml j i ško knj igo pa plača kupec.

3. Pogoji prodaje

3.1 Nepremičnina se prodaja po načelu videno -
kupl jeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu
potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in
dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje.

3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za
katerega bo komisija ugotovi la, da je podal
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana
izbran za najugodnejšega ponudnika.



3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleni ti prodajno
pogodbo v roku 30 dni po opravl jenem izboru
najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru
se bo štelo, da je od nakupa odstopi l , in ima
Občina Vel ike Lašče pravico zadržati vplačano
varščino.

3.4 Po plači lu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izroči la v
last s pravico vpisa lastninske pravice na kupl jeni
nepremičnini .

3 .5 Plači lo celotne kupnine v roku 30 dni po
skleni tvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina
pogodbe.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino do izteka
roka za oddajo ponudb v višini 1 0 % izhodiščne
cene nepremičnine (2.250,00 EUR). Varščino
morajo ponudniki vplačati na TRR proračuna št.
01334-01 00000223, skl ic: 7222002016 s pripisom
»varščina – koča Predgozd«. Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v ceno,
neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez
obresti , v roku 15 dni po opravl jenem izboru
najugodnejšega ponudnika. Če kupec ne sklene
pogodbe al i ne plača kupnine, prodajalec obdrži
varščino.

4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati :
- podatke o ponudniku (ime, pri imek oziroma
firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično
števi lko),
- davčno števi lko, števi lko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vrači lo varščine,
- ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavl jene
izhodiščne cene nepremičnine,
- pri loge iz točke 4.4.

4.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi
pri logami v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj -
Ponudba - koča Predgozd«. Na hrbtni strani mora
bi ti označen polni naslov poši l jatel ja ponudbe.
Ponudba mora prispeti v vložišče najkasneje do
torka, 2. avgusta, do 9.00 ure. V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določi l i tega
razpisa, je komisija ne bo upoštevala.

4.4 Ponudniki morajo ponudbi pri loži ti :
- potrdi lo o državl janstvu (državl jani RS in
državl jani držav članic EU) oziroma dokazi lo, da
ima ponudnik pravico pridobi ti nepremičnine v RS
(tujci ) , če gre za fizične osebe,
- fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
- izpis iz sodnega registra (pravne osebe), vendar
ne starejši od 3 mesecev,
- potrdi lo o plačani varščini ,

- izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
- izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni
od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

5. Dodatne informacije

Dodatne podrobnejše informacije o pogoj ih
javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o
nepremičnini dobijo interesenti na Občini Vel ike
Lašče pri Jerici Tomšič Lušin, tel . št. 01 /781 -03-69,
elektronska pošta: obcina.vel ike-lasce@siol .net.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

6.1 Postopek s prispel imi ponudbami vodi s strani
župana imenovana komisija.

6.2 Odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 2.
avgusta 201 6, ob 9.30 v sejni sobi Občine Vel ike
Lašče, Levstikov trg 1 , 1315 Vel ike Lašče. Odpiranje
ponudb je javno.

6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudi l i
enako visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni
pozvala k dopolni tvi ponudbe in z nj imi opravi la
pogajanja.

6.4 O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb oz. v 15 dneh po opravl jenih
pogajanj ih.

6.5 Občina Vel ike Lašče si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispel ih ponudb.

7. Razno

Občina Vel ike Lašče si pridržuje pravico ustavi ti
postopek do skleni tve pravnega posla.

Števi lka: 478-1 4/201 6
Vel ike Lašče, dne 30. junija 201 6

Župan Občine Vel ike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl . inž. , l .r.



Na podlagi Pravi lnika o oddajanju prostorov v
najem in uporabo (Ur. glasi lo Občine Vel ike Lašče
št. 2/1 0, 2/1 6)

JAVNI RAZPIS
za uporabo športne dvorane v Velikih Laščah

za sezono 2016/2017

Vabimo športna društva, klube in druge
zainteresi rane uporabnike športne dvorane, da za
sezono 2016/2017 oddajo vlogo za uporabo
športne dvorane.

Na podlagi zbranih vlog za uporabo športne
dvorane bo upoštevana prednostna pravica
uporabnikov po naslednjem vrstnem redu:
1 . OŠ Primoža Trubarja Vel ike Lašče za izvedbo
šolskega pouka športa in šolskih interesnih
dejavnosti ,
2. programi športnih društev in klubov za otroke
in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport iz Občine Vel ike Lašče,
3. programi športnih društev in klubov za odrasle,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz
Občine Vel ike Lašče,
4. drugi klubi , društva in skupine iz Občine Vel ike
Lašče, ki izvajajo športno rekreacijo,
5. športna društva in klubi zunaj občine,
6. drugi uporabniki .

Razpored uporabe dvorane na podlagi prijav
pripravi komisija, ki jo imenuje župan. Predlog
komisije potrdi župan.

Z uporabniki športne dvorane občina sklene
pogodbo, v kateri se poleg splošnih plači lnih
pogojev in drugih določb o medsebojnih
obveznostih lastnika, upravi tel ja in uporabnika
določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki
odgovarja za dogovorjeno uporabo športne
dvorane, upoštevanje hišnega reda, za morebi tno
povzročeno škodo na objektu in opremi ter za
varnost uporabnikov.

Prijavo na razpis je treba oddati na obrazcu, ki je
objavl jen na spletni strani Občine Vel ike Lašče
(http: www.vel ike-lasce.si ) , lahko pa ga dobi te tudi
v tajništvu občine.

Rok za prijavo je 12. september 2016.
(Informacije: barbara.pecnik@vel ike-lasce.si
tel . 01 /781 0-360)

Občina Vel ike Lašče




