
onitegy zastopnika prodajalca 

I I ,  

E 2 0,12 LIKA r;LOVEN/JA 

PRODAJALEC:OBČINA MIRNA, Glavna cesta 28, 8233 MIRNA 

UPRAVNA ENOTA TREBNJE 
Goljev trg 5 
8210 Trebnje 

Prujoto 
	

i O -05- 201 -11:13 	". _ 

ritriLi:: 

PONUDBA ZA PRODAJO KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA 

Podpisani zakoniti zastopnik lastnika zemW dajem ponudbo za prodajo kmetkega zemljišča: 

št parceie k.o. površina i kultura Razredlboni • cena 
tota 

1498131  1410-MIRNA 1.075 m2 	KZ-del- 
t poraščen travnik 

11.047,00 

"Prodaja se zerni-  šče (KZ-del, SZ-del) z objektom (hiša, &varnimi): 

011.101 Pogoji orodajg,j 
> 	nepremičnine se prodajajo skladno z določbami Zakona o kmetijskih zemilišah (Uradni list RS št. URL RS št. 

71111 — uradno Ixečšščerto besedilo, 58/12 in 27/16; v nadaljevanju: 21(2:) oz. Zakona o gozdovih (Uradni list 
RS, št. 30/93, 56199 — ZON, 67102, 110102 ZGO-1, 115/06 — DRZG40, 110/07. 108/10, 63113, 101(13 — 
ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9116 ZGGLRS in 77(16) in Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018; v nadaljevanju: ZSPOLS-1); 
besedita namere za prodajo je objavljeno na spletni strani Občine Mirna: httplaivww.mirna,sl/slibbcina-

mirna/razpisi-In-objave/. Zemljišča Se prodajajo skladno s pogoji, ki so opredeljeni v nameri in dokumentaciji 
objavljani poleg namere (vzorec pogodbe, obrazec ponudba, ipd.). Kupec mora poleg ponudbe na podlagi te 
objave podati tudi ločeno ponudbo občini skladno z zahtevami iz namere. 

Če pmdajalec prodaja kmetijsko zemljišče oziroma kmerbo skupaj z objektl ali stavbnim zemljtščem, mora navesti 

njihovo ceno. 

Organ bo za potrebe postopka pridobil:  
- podatke lz zemljiške knjige 
•• potrdilo o namembnosti zemljišč, ki so predmet prodaje 

Samiialiko. dostavite: 	 Prilagarn 	 

_dru a cgi/kazila (razne pogodbe, sklep» dedovanju in podobno) 	DA 	NE 	 

- 	Nša: 	8.661,00 EtiR 
drvarnica: 637,00 EUR 

- 	KZ: 	318,00 EUR 
SZ: 	8.431,00 E1.1R 

Številka:478-0011/2016-5  
tlaturn: 10.05.2019 

vsakdo, ki želi kupiti na prodaj dano kmetijsko zemljišče ali kmetijo, mora v roku 30 dni od dneva ko je bila 
ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote dati pisno izjavo o sprejemu ponudba, Id jo pošlje 
priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti. Na upravni enoti izjavo o sprejemu ponudbe lahko vloži 
tudi neposredno. 

Ponudba ie bila objavljena na oglasni deski Upravne enote 	19..ggWF  od  k0.5t013  do 

q.CoUli% 	 Jami 

(podpis(Odne osebe) Datum: t 
	 žig 



KUPEC: 

tel: 	 , e-naslov: 

UPRAVNA ENOTA TREBNJE 
Goliev trg 5 
8210 Trebnje 

IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE 

Sprejemamo ponudbo za nakup kmetijskega zemljišča: 

št. parcele 
	

k.o. 	 površina kultura 	razred 
	

cena 

z dne 	  ki je bila tega dne objavljena na oglasni deski UE Trebnje. 

Uveljavljamo prednostno pravico pri nakupu kot (ustrezno obkroži : 
solastnik 

DA NE 	_ 
kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, 
ki se prodaja DA NE 
zakupnik zemljišča, ki se prodaja 

DA NE 
drug kmet 

DA NE 
kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
ji/mu je zemljišče ali kmetijska proizvodnja potrebna za 
opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti DA NE 
Sklad kmetijskih zemljišč  in gozdov RS 

DA NE 
Občina Mirna za potrebe urejanje neurejene statusa grajenega i 
javnega dobra na podlagi 213. člena ZGO DA NE 

Organ bo za potrebe postopka pridobil: 
- podatke iz zemljiške knjige 

Sami lahko dostavite: Prilagam 

- 	izpis iz Zemljiške knjige DA NE 

- 	druga dokazila (razne pogodbe in podobno) DA NE 

Številka 
Datum: 

Priloga: 
- 	ponudba prodajalca z dne 

 

podpis zakonitega zastopnika prodajalca 
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