
PRODAJALEC:OBCINA MIRNA, Glavna cesta 28, 8233 MIRNA

UPRAVNA ENOTA TREBNJE 
Goliev trg 5 
8210 Trebnje

PONUDBA ZA PRODAJO KMETIJSKEGA ZEMLJISCA

Podpisani zakoniti zastopnik lastnika zemljisc dajem ponudbo za prodajo kmetijskega zemljisca:
st. parcele k.o. povrsina kultura Razred/boni

teta
cena

KZ-del- 8.000,971498/3* 1410-MIRNA 1.075 m2
porascen travnik

*Prodaja se zemljisce (KZ-del, SZ-del) z objektom (hisa, drvarnica): 
hisa: 2.400,00 EUR
drvarnica: 500,00 EUR 

300,00 EUR 
SZ: 4.800,97 EUR
KZ:

Druqi poqoii prodaie:
> nepremicnine se prodajajo skladno z dolocbami Zakona o kmetijskih zemljiscih (Uradni list RS st. URL RS st. 

71/11 - uradno precisceno besedilo, 58/12 in 27/16; v nadaljevanju: ZKZ) oz. Zakona o gozdovih (Uradni list 
RS, st. 30/93, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 115/06 - ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 - 
ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 - ZGGLRS in 77/16) in Zakona o stvarnem premozenju drzave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, st. 11/2018; v nadaljevanju: ZSPDLS-1);

> besedilo namere za prodajo je objavljeno na spletni strani Obcine Mirna: http://www.mirna.si/sl/obcina- 
mirna/razpisi-in-objave/. Zemljisca se prodajajo skladno s pogoji, ki so opredeljeni v named in dokumentaciji 
objavljeni poleg namere (vzorec pogodbe, obrazec ponudba, ipd.). Kupec mora poleg ponudbe na podlagi te 
objave podati tudi loceno ponudbo obcini skladno z zahtevami iz namere.

Ce prodajalec prodaja kmetijsko zemljisce oziroma kmetijo skupaj z objekti ali stavbnim zemljiscem, mora navesti 
njihovo ceno.

Organ bo za potrebe postopka pridobil:
- podatke iz zemljiSke knjige
- potrdilo o namembnosti zemljisc, ki so predmet prodaje

Sami lahko dostavite: Prilagam

- druga dokazila (razne pogodbe, sklep o dedovanju in podobno) DA NE

Stevilka: 478-0011/2016-12
podpis itega zastopnika prodajalca

Datum: 24.12.2019

Vsakdo, ki zeli kupiti na prodaj dano kmetij 
ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo poslje 
priporoceno s povratnico prodajalcu in upravni enoti. Na upravni enoti izjavo o sprejemu ponudbe lahko vlozi 
tudi neposredno.

isce ali kmetijo, mora v roku 30 dni od dneva ko je bila

Ponudba je bila objavljena na oglasni deski Upravne enote dne od do

Datum: zig
(podpis uradne osebe)

http://www.mirna.si/sl/obcina-mirna/razpisi-in-objave/
http://www.mirna.si/sl/obcina-mirna/razpisi-in-objave/

