
KRAJEVNA SKUPNOST TRATA, Frankovo naselje 69, 4220 Škofja Loka 

 

Številka: 031/0002/2015 

Datum:  18.05.2020   

 

 

Krajevna skupnost Trata v skladu z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 31/18) objavlja 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE 

ZA DELE NEPREMIČNINE 
 

1. Upravljalec:  Krajevna skupnost trata, Frankovo naselje 69, 4220 Škofja Loka 

2. Predmet oddaje v najem: del zemljišča parc. št. 96/8, k. o. 2029 – Stari Dvor. V najem se oddajo 

posamezni vrtovi površine od 21m2 dalje.  Višina najemnine znaša 1EUR/m2. Najemna pogodba 

se sklene za obdobje sadilne sezone tega leta.  

3. Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu:   07.06.2020. 

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži ponudba: 

     Ponudba se predloži v pisni obliki ali e-pošti (ks@skofja-loka.si). 

     Ponudba naj vsebuje: 

 podatke o ponudniku (ime, priimek oz. firma in naslov), 

 kontaktne podatke ponudnika (tel. št., elektronski naslov). 

5. Če bo za najem zaintersiranih več oseb, se upošteva vrstni red prijav. 

6. Način in rok plačil najemnine: 

    Najemnik je dolžan plačati najemnino v roku 30 dni od izstavitve računa.   

 

7. Plačilo najemnine v navedenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe. 

 

8. Na nepremičninah ne obstoji predkupna pravica. 

 

9. Podrobnejše informacije o predmetu oddaje v najem:  Oddajo se prosti vrtovi z oznako št. 52 v 

velikosti 21m2 ter vrtovi št. 16, 17, 64, 91 in 114 v velikosti 25m2.  

Priložena skica, načrt prostih vrtov. 

 

10. Kontaktna oseba: Nina Kemperle, ks@skofja-loka.si 

 

11. Predsednik Krajevne skupnosti Trata lahko postopek ustavi kadarkoli do sklenitve          

pravnega posla. 
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12. Morebitni drugi pogoji oz. posebnosti pravnega posla: 

 

Postopek oddaje nepremičnine v najem se vodi skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji o uporabi 

vrtičkov, sprejeti na 20. redni seji KS Trata dne 24.05.2018. 

 

 

Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine 

Škofja Loka. 

 

 

 


