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Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za najem parkirišč   

  
 
Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi 
neposredne pogodbe, kot sledi: 
 
1.   najemodajalec je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 
2.   z  neposredno  pogodbo  se  zainteresiranim najemnikom za pet let (z možnostjo podaljšanja) v  
      najem oddaja skupno 39 parkirišč v Poslovni coni Žeje pri Komendi (ob ulici »Pod lipami«) na  
      zemljišču parc. št. 1333/75, k. o. Moste,   
3.   ponudba za najem je bila lastnikom nepremičnin ob teh parkiriščih z dopisom posredovana 24.  
      06. 2021   
4.   ponudba je  vsebovala  izkazan  interes  za  sklenitev najemnih pogodb za občinska parkirišča,  
      ki trenutno nimajo omejitev glede uporabe,      
5.   najemnina znaša 25 € + DDV  mesečno za eno parkirno mesto,   
6.   najemnina se plačuje vnaprej za enoletno obdobje najema,   
7.   pravočasno plačilo najemnine je bistvena sestavina pravnega posla,  
8.   predkupna pravica: parkirišča so v lasti občine in niso naprodaj,        
9.   morebitne dodatne informacije: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 
10. kontaktna oseba: marjan.potocnik@komenda.si, tel. 01 72 47 400, 
11. najemodajalec lahko do sklenitve najemne pogodbe kadarkoli prekine postopek oddaje v  
      najem,   
12. ker  gre  za  oddajo parkirišč, ki v naravi gravitirajo k pripadajočim nepremičninam oz. objektom  
      ob teh parkiriščih, imajo pod enakimi pogoji prednost pri najemu lastniki teh nepremičnin  
      zainteresirani nosilci dejavnosti v teh objektih.    
 
Namera se za 20 dni objavi na spletnih straneh Občine Komenda.    
 
 
 

Stanislav Poglajen 
                                                                                                                             Župan  
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