
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica lb
4280 Kranjska Gora

Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica lb, Kranjska Gora, na podlagi 7. člena Statuta
Občine Kranjska Gora (Uradni list, RS, št. 31/2017), 68. člena Zakona o stvamem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018,
79/2018), - v nadaljevanju ZSPDSLS-1, ob upoštevanju 20. člena v povezavi z 19. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
3 1/2018) ter 52. členom ZSPDSLS-1, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
ZA BREZPLAČNO UPORABO NEPREMIČNINE

1. Naziv iIi sedež upravljavca — lastnika, ki sklepa pravni posel: OBČINA KRANJSKA
GORA, Kolodvorska ulica lb, 4280 Kranjska Gora

2. Opis predmeta neposredne pogodbe: Nepremičnina - zemljišče parc. št. 681/13
katastrska občina 2170 Gozd, ID znak: 2170 681/13, katastrska občina 2170 parcela
681/13, ki po podatkih GURS obsega površino 1.029 v izmeri m2, v naravi pa predstavlja
ograjeno športno oziroma večnamensko igrišče, kj se nahaja na desni strani državne ceste
skozi naselje Gozd Martuljek, gledano v smen proti Kranjski Gori, na Iokaciji pred
križiščem državne ceste z občinsko cesto, ki pelje v Srednji Vrh

3. Pogoji:
a) Ponudnik mora biti oseba javnega prava za opravljanje javnih nalog ali nevladna

organizacija, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu za opravljanje
dejavnosti na področju športa.

b) Nepremičnina se odda v brezplačno uporabo po načelu videno — prevzeto.
c) Ponudnik mora za nepremičnino, pridobljeno v brezplačno uporabo skrbeti kot dober

gospodar. Medsebojne obveznosti in pravice se dogovorijo s pogodbo.
d) Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 1 5-ih dneh po prej emu obvestila

o izbiri.
e) V primeru, daje ponudnikov več, se lahko opravi z njimi dodatna pogajanja.
1) Občina si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla —

pogodbe kadarkoli ustavi.

4.Vsebina ponudbe:
Ponudba mora biti podana na obrazcu — Ponudba za brezplačno uporabo nepremičnine, kj
je priloga te namere. Poleg te ponudbe mora biti priloženo dokazjlo, iz katerega izhaja, da
je ponudniku podeljen status delovanja v javnem interesu na področju športa

Ponudbo z vso zahtevano dokumentacijo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, izključno
s priporočeno pošiljko, na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica lb, 4280
Kranjska Gora, z navedbo »Ponudba za brezplačno uporabo nepremičnine«« in oznako »NE
ODPIRAJ«.
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Ponudbo je potrebno poslati najkasneje v roku 20 (dvajset) dni po objavi. Kot
pravočasno ponudbo se šteje še ponudbo, kj je oddana priporočeno po pošti zadnji dan
določenega roka. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe bodo zavržene.

5. Informacije, ogled nepremičnine
Vse dodatne informacije, povezane s to ponudbo, zainteresirani ponudniki lahko dobijo pri
Egidiji Košir Mrovlje telefon: 04/ 5809 - 819 au na po elektronski pošti na naslov:
egidu a.kosir(krani ska-ora. si

Ponudniki si nepremičnino, kj je predmet prodaje, lahko ogledajo od dneva objave do dneva,
določenega za oddajo ponudbe, po predhodnem dogovoru na isto številko telefona oziroma po
elektronski pošti kot je navedena za pridobitev informacij.

Štev.: 4785-16/2020-1
Datum: 13.10.2020

ŽUPAN
%rovat
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PONUDBA ZA BREZPLAČNO UPORABO NEPREMIČNINE

na podlagi objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe:

- za nepremičnino: zemljišče - parcelo 681/13 katastrska občina 2170

GOZD

1. Podatki o ponudniku (osebi javnega prava au nevladni organizaciji, kj ima podeljen
status delovanja v javnem interesu na področju športa)

naziv ponudnika:________________________________________

Naslov ponudnika (ulica, naselje, hišna številka in poštna številka):

Matična številka ponudnika:

Davčna številka ponudnika:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Kontaktna oseba (jme in priimek, telefon, e-naslov)

OBVEZNO PRILOŽITI DOKAZILO O PODELITVI STATUSA DELOVANJA V
JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA!

2. Izjava ponudnika

Izjavljam, da sem seznanjen(a) z vsebino namere o sklenitvi neposredne pogodbe št. 4785-
16/2020-1 z dne 13.10.2020, kj jo objavlja Občina Kranjska Gora na spletni strani občine in
da se z njeno vsebino strinjam in sprejemam yse pogoje iz te namere. Prav tako izjavljam, da
mi je stanje nepremičnine: parcele 681/13 k.o. 2170 Gozd poznano in zanjo dajem ponudbo
za uporabo po načelu »videno - prevzeto«, v skladu z objavo namere.

Ponudbaje zavezujoča do vključno 30.12.2020.

Datum:

_______________

ŽIG PODPIS
zakonitega zastopnika
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