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Občina Bovec objavlja na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 

 
NAMERO 

o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja Občine 
Bovec v najem 

 
Občina Bovec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem dela 
parcele številka 2564/1 k.o. 2207 Bovec za namen parkiranja dveh avtobusov. Rok za prejem 
ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave namere. Ponudba se predloži v pisni obliki 
in zajema podatke o ponudniku (ime, priimek oz. naziv pravne osebe, naslov oz. poslovni 
naslov, EMŠO oz. matična številka ponudnika, kontaktna oseba in kontaktni podatki, 
ponudba za najem predmetnega dela nepremičnine, ki naj zajema ponujeno ceno, datum, 
kraj, podpis). 
 
Izhodiščna cena je določena v Pravilniku o oddajanju nepremičnega premoženja Občine 
Bovec v najem. V primeru, da bo za najem predmetnega dela zemljišča za namen parkiranja 
dveh avtobusov zainteresiranih več oseb, se bo s ponudniki opravilo pogajanja o ceni in o 
drugih pogojih pravnega posla. 
 
Najemnina se plačuje mesečno na transakcijski račun Občine Bovec. 
 
Najemno razmerje bo sklenjeno za določen čas 5 let.  
 
Občina Bovec si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega 
posla, brez odškodninske odgovornosti. 
 
Podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec v 
času uradnih ur pri direktorici občinske uprave Katarini Barbari Ostan, e-pošta: 
obcina.tajnik@bovec.si, telefon številka 05/38 41 911 ali 051 361 108.   
 
Namera se objavi na oglasni deski Občine Bovec in na spletni strani Občine Bovec. 
 
 
 
Pripravila:       Direktorica občinske uprave: 
Vesna Cuder       Katarina Barbara Ostan 
 
 

Občina Bovec 
 

Trg golobarskih žrtev 8 
5230 Bovec 

Telefon : SI (386) 05/384-19-00,02 
Telefax  : SI (386) 05/384-19-15 
E-pošta : obcina.tajnistvo@bovec.si 
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