
                                                                                                                                                                                                                                                                                
O B Č I N A   A P A Č EO B Č I N A   A P A Č EO B Č I N A   A P A Č EO B Č I N A   A P A Č E    

ŽUPANŽUPANŽUPANŽUPAN    
Apače 42 B, 9253 APAČE, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si 

Davčna številka: 91194652, podračun št.: 01395-0100019544  
 
Številka zadeve: 478-0020/2019-4 
Datum: 7.9.2020 

NAMERA NAMERA NAMERA NAMERA     
o sklenitvi neposredno sklenitvi neposredno sklenitvi neposredno sklenitvi neposredne e e e kupoprodajne pogodbe kupoprodajne pogodbe kupoprodajne pogodbe kupoprodajne pogodbe     

    
 
1. Pravna podlaga:1. Pravna podlaga:1. Pravna podlaga:1. Pravna podlaga:    
Določila 19. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, 31/18).  
 
2. Naziv in sed2. Naziv in sed2. Naziv in sed2. Naziv in sedež upravljavca: ež upravljavca: ež upravljavca: ež upravljavca: Občina Apače, Apače 42 b, 9253 Apače. 
 
3333. Predmet. Predmet. Predmet. Predmet        neposredne neposredne neposredne neposredne kupoprodajnekupoprodajnekupoprodajnekupoprodajne    pogodbepogodbepogodbepogodbe: : : :     
Parc. št. 532/4 (v izmeri 180 m2) in 532/5 (v izmeri 134 m2) v katastrski občini 182-
Segovci. 
 
4. Rok za sprejem ponudb ali izjave o interesu4. Rok za sprejem ponudb ali izjave o interesu4. Rok za sprejem ponudb ali izjave o interesu4. Rok za sprejem ponudb ali izjave o interesu: do vključno 28.9.2020. Kupec je znan! 
 
5555. Podrobnejše informacije o predmetu menjave:. Podrobnejše informacije o predmetu menjave:. Podrobnejše informacije o predmetu menjave:. Podrobnejše informacije o predmetu menjave:    
Nepremičnini se prodajata v celoti skupaj za 2.704,00 EUR brez DDV.  
 
6666. Kupnina. Kupnina. Kupnina. Kupnina bo plačana na podlagi izstavljenega računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe z 
rokom plačila 15 dni. Pravočasno plačilo je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. DDV plača 
kupec. 
    
7777....    Kontaktna oseba: Kontaktna oseba: Kontaktna oseba: Kontaktna oseba: Melita Vučković, e-naslov: melita.vuckovic@obcina-apace.si....    
    
8888. . . . Župan Občine Apače lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi postopekustavi postopekustavi postopekustavi postopek.            
    
9999. . . . Morebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega poslaMorebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega poslaMorebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega poslaMorebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega posla::::    
Postopek se vodi na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) upoštevaje Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni 
list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) 
 
10. Pogodba bo sklenjena po potpo potpo potpo poteku najmanj 20 dni od te namereeku najmanj 20 dni od te namereeku najmanj 20 dni od te namereeku najmanj 20 dni od te namere na spletni strani Občine 
Apače. 
 

               OBČINA APAČE 
                                                                                           ŽUPAN 

              Dr. Andrej STEYER 
Vročiti: - spletna stran občine Apače. 


