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OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
Sluzba za splosne iii premozenjsko
pravne zadeve
Datum: 31.1.2017

Zadeva: OBJAVA NAMERE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM
Z NEPOSREDNO POGODBO
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G,
50/2014, 90/2014-ZDU-11, 14/2015-ZUUJFO, 76/2015) ter 48. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, RS, št. 34/20 1 1, 42/20 12,
24/2013, 10/2014), objavljamo namero o oddaji v najem z neposredno poodbo
naslednjih nepremičnin:
1. nepremičnine s parc. št. 1291/10 k.o. 2171 Doyle, kj po podatkih zemljiškega katastra
obsega 127 m2 zemljišča, v naravi pa predstavlja zelenjavni vrt pri večstanovanjski stavbi
na naslovu Ulica Alojza Rabiča 20, Mojstrana najemna pogodba se sklene za nedoločen
čas z I mesečnirn odpovednim rokom;
2. nepremičnine parc. št. 1375/124 k.o. 2171 Dovje, kj po podatkih zemljiškega katastra
obsega 170 m2 zemljišča najemna pogodba se sklene za določen čas do 3 1.10.2017 za
potrebe skladiščenje drv lastnika stanovanjske stavbe na naslovu Triglavska cesta 56,
Moj strana;
3. nepremičnine parc. št. 685/47 in 685/49, obe k.o. 2170 Gozd parcela 685/47 po
podatkih zemljiškega katastra obsega 156 m2, parcela 685/49 pa obsega 38 m2 zemljišča,
kj se uporabljata kot vrt pri stanovanjski stavbi na naslovu Zgornje Rute 68, Gozd
Martuljek najemna pogodba se sklene za nedoločen čas z 1 rnesečnim odpovednim
rokorn;
4. nepremičnine parc. št. 402/21 in 402/23, obe k.o. 2169 Kranjska Gora parcela
402/21 po podatkih zemljiškega katastra obsega 34 m2, parcela 402/23 pa 18 m2
zemljišča, v naravi vrt oz. funkcionalno zemljišče pri stanovanjski stavbi na naslovu Bezje
rnesečnim
11, Kranjska Gora najemna pogodba se sklene za nedoločen čas z I
odpovednirn rokom;
parcela
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5. nepremičnine parc. št. 196/19 in 846/3, obe k.o. 2169
196/19 obsega 23 m2 zemljišča, parcela 846/3 pa 21 m2 zemljišča gre za funkcionalno
zemljišče pri stanovanjski stavbi na naslovu Vitranška ulica 8, Kranjska Gora najernna
pogodba se sklene za nedoločen čas z I mesečnirn odpovednim rokorn in pod pogojem,
da se pozimi ne ovira pluženja snega.
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