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las iška zeml išč  da em ponu4bo za prodajo kmetijskega zemljišča: 
- 	- --L 
.št. parcele k.o. površina kultura Razred/boni 

teta 
cena 

.1725/13,8 1400-STRAZA 173 m2 delno poraščen 
travnik; KZ-del 

50 2.064,65 EUR 

1725/137 1400-STRAZA • 301 nt2 delno poraščen 
travnik; KZ-del 

50 

60 

3.574,85 EUR 

2.933,62 EUR 1725/138 1400-STRAŽA 247 m2 delno poraščen 
travnik: IC-del 

1725/139 1400-STRAŽA 339 m2 delno poraščen' 
travnik; KZ-del 

60 4.026,17 EUR 

1725/141 1400-STRAZA 18 M2 delno poraščen 
travnik; KZ-del 

50 213,78 EUR 

Druoi acoori prodale: 
nepretničnino se prodajo skladna z določbami Zakona o lonelšskih zemljiščih .(Uradni list RS št URL RS N. 
71,11- uradno prečiščeno besedilo, 63/12 in 27/16; v nadaljevanju; ZKZ) Ca. zakarla o gozdovih (Uradni list 
RS, št. 34/93, 56/99 ZON, 67/42, 110102 -ZGO-1, 115)06 - ORZG40, 11007, 108/10, 63/13, 101,13 - 
ZDavNepr, 17/14, 2411d, 9/18 - ZGGLRS In 77/18) in Zakona n stvarnem premo2enju drZave in 
egmountavnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11(18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDLS-i); 

» 	besedilo namere za prodalo je objavljeno na spletni strani Občine Mirne: bišsogennv.aitinesfisitobcina- 
mena/razpisi-in-objave/. Zemljišča se prodajajo skladno s pogoji, ki so opredeljeni v nameri in dokumenten 
objavljeni poleg namera (vzorec pogodbe, obrazec pontatiba, ipd.). Kupec mora poleg ponudbe ms podlagi le 
objave podati tudi ločeno ponudbo občini skladno z zahtevami iz namere. 

Če prodajalec prodaja kmetijsko zemljišče oziroma kmetijo skupaj z objekti stil stavbnim zerifijiščem, more navesti 
njihevo ceno. 

Organ bo za ootrebe Postopka Pridobt  
- podatke iz zemljiške knjige 
- potrdilo o namernbnosti zemljišč, ki so predmet prodaje 

Sami lahko dostavite: 	 j Prilagam  

DA  4NE 

Datum:  
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(p 	i ni uradne osebe) 

- druga dokazila (razne pogodbe, sklep o dedovanjulz~no) 

Številka:478-0013/2019-3 
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Vsakdo, ki želi kuptti na prodaj dano kmetijske zem j &tli-mafijo, mora V ralk30 cini od dneva ko je bita 
ponudba objavljena na oglasni deski Upravne Omete dati pisno izjavo o sprejemi ponudbe, kl jo Ošlja 
pr1p6ročeno s povratnico prodajalcu lri upraVnl amil. Na Upravni enoti izjavo o sprejemu ponudbe lahko vloži 
tudi neposredno. 
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