
                                                                                           

                                                                  
Številka: 47801-40/2020-2 
Datum:   26.06.2020 
  
 
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, na podlagi 68. in 69. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, 
79/2018, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja 
  
 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI DELA 
NEPREMIČNIN 

 
 
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, objavlja namero o sklenitvi neposredne 
pogodbe o brezplačni uporabi dele naslednjih nepremičnin in sicer: 

- del zemljišča s parc. št. 835, k.o. 2469 Dolenja Planina, v površini cca 3 m2, na lokaciji 
kot je razvidno iz priložene grafika in 

- del zemljišča s parc. št. 815, k.o. 2469 Dolenja Planina, v površini cca 3 m2 , na lokaciji 
kot je razvidno iz priložene grafike (v nadaljevanju predmet namere).  

 
Oba dela zemljišč se oddajata v brezplačno uporabo samo v kompletu.  
 
Pogoji: 

- predmet namere se oddaja v brezplačno uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti 
lovstva, z namenom trajnostnega gospodarjenja z divjadjo upravlja z loviščem v skladu 
z zakonom in drugimi predpisi; 

- predmet namere se oddaja izključno za namen postavitve in uporabe visoke preže, 
namenjene za izvajanje lova na ravninskem predelu; 

- predmet namere se oddaja nevladni organizaciji, ki ji je podeljen status delovanja v 
javnem interesu, kar izkaže z ustrezno odločbo; 

- predmet namere se oddaja za določen čas, in sicer za obdobje pet (5) let, z 
enomesečnim odpovednim rokom; 

 
Interesenti ponudniki morajo k prijavi predložiti odločbo, ki izkazuje, da delujejo v javnem 
interesu.  
 
V primeru več interesentov ponudnikov po predmetu namere, bo župan, na podlagi sklepa, 
odločil, komu bosta dela nepremičnin oddana v uporabo. 
 
Rok za oddajo izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do dne 
17.07.2020. Izjava o interesu se poda na priloženem obrazcu na elektronski naslov: 
sprejemna@postojna.si (s pripisom: »interes za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni 
oddaji dela nepremičnine - 47801-40/2020«) ali priporočeno po pošti na naslov: Občina 
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele 
na naslov občine do izteka objave (prejemna teorija). 
 
Za podrobnejše informacije o predmetu brezplačne uporabe se lahko obrnete po telefonu 05 
728 0724 (Irena Dragaš) ali irena.dragas@postojna.si ali obcina@postojna.si . 



 
Župan Občine Postojna lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, 
postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. 
 
 
 

   Igor Marentič l.r.          
  Župan 

 

 

Priloga: grafični prikaz  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZJAVA O INTERESU  

ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE  

–  št. 47801-40/2020 

 

1. PODATKI O INTERESENTU UPORABNIKU: 

 

Ime in priimek oz. firma:…………..…………………………………..……………………………….  

 

Naslov oz. sedež:….…………………………………………………………………......................... 

 

Davčna številka ……………....……………………….………………………………………………. 

 

EMŠO oz. matična številka: …..…...…………….……………………………………………………. 

 

Kontaktna oseba: ……………………………….…….………………………………………………..  

 

Elektronski naslov: ………………..………………………………………………………………….. 

 

Mobilni telefon: ……………………….………….….…………………………………………………. 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ………………….………………………………………… 

 

2.  IZJAVA O STRINJANJU S POGOJI IZ NAMERE:  

Izjavljam, da sem seznanjen/a s pogoji, navedenimi v Nameri o sklenitvi neposredne pogodbe 

za brezplačno uporabo dela nepremičnin, objavljeni dne 26.06.2020, ter s svojim podpisom 

potrjujem, da se s pogoji strinjam in jih sprejemam.  

 

                                                                                            ………………………………………. 

 

V _________________, dne __.__.____ 

 

 


