Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Številka: 478-27/2015
Datum: 25.9.2020
Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 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 prodajo naslednjih nepremičnin:
 nepremičnina z ID znakom: parcela 2172 317/5, v izmeri 11 m2; najnižja ponudbena cena
znaša 176,00 EUR,
 nepremičnina z ID znakom: parcela 2172 317/6, v izmeri 35 m2; najnižja ponudbena cena
znaša 560,00 EUR in
 nepremičnina z ID znakom: parcela 2172 422/4, v izmeri 19 m2; najnižja ponudbena cena
znaša 304,00 EUR.
Nepremične se prodajajo skupaj in dejansko v naravi predstavlja dostopno pot do nepremičnin z ID
znakom: parcela 2172 326 in parcela 2172 327, ki sta v zasebni lasti. Nepremičnine se prodajajo za
namen, kot ga dejansko že imajo v naravi (dostopna pot).
Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni
od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v
sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
ali po elektronski pošti na naslov: obcina.jesenice@jesenice.si. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave,
dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in
izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane
na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave
namere. Nepravočasne izjave se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale.
V primeru izraženega interesa več oseb bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega
posla.
Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani
Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 15 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne
kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec zavezan plačati tudi stroške davka na
promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo
v njegovo korist.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Matej Smukavec,
matej.smukavec@jesenice.si, tel. št. (04) 5869 280.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti, ustavi postopek.
OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Blaž Račič
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IZJAVA O INTERESU
PONUDBA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE
št. 478-27/2015, po nameri objavljeni dne 25.9.2020
za nakup nepremičnin z ID znakom: parcela 2172 317/5, parcela 2172 317/6 in parcela 2172 422/4
Ime in priimek / naziv in zakoniti zastopnik pravne osebe: ____________________________
__________________________________________________________________________
Naslov:____________________________________________________________________
Kontaktna oseba: ___________________________________________________________
Elektronski naslov kontaktne osebe: ____________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________
Ponudbena cena za nepremičnine z ID znakom:
-

parcela 2172 317/5 _____________________,

-

parcela 2172 317/6 _____________________ in

-

parcela 2172 422/4 _____________________,

skupaj ___________________.
Izjavljam, da sem skrbno pregledal(a) vsebino namere o sklenitvi neposredne pogodbe št. 47827/2015 in da sem z njo seznanjen(a) ter jo sprejemam v celoti. Izjavljam, da mi je predmet
razpolaganja v naravi poznan in da sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način »videnokupljeno«. V skladu s tem v predpisanem roku sprejemam/podajam ponudbo.
Kraj in datum:
_________________________________
Podpis:
________________________________
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem na podlagi Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način,
tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo
oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni občine,
pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop
do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja
odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve
obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom
pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe
za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: obcina.jesenice@jesenice.si.
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