
 

  

Številka: 406-4/2020-1  
Datum: 30.6.2020  
 
 
Na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 11/18) ter 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Osnovna šola Mislinja, kot upravljavec objavlja 
 
 
 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO 
 
Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja objavlja namero o sklenitvi pogodbe o 
brezplačni uporabi prostorov v POŠ Kozjak, Kozjak 93, 2382 Mislinja, ki se nahaja na parc. št. 1059/5, 
k.o. 868 Kozjak.  
 
Za navedeno bo sklenjena neposredna pogodba o uporabi v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti.  
 
Prostori, ki so predmet te namere, bo oddana v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo. 
 
Skladno z veljavno zakonodajo mora biti ponudnik: 
-        oseba javnega prava, ki opravlja javne naloge, 
-        nevladna organizacija, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih 

dejavnosti, za katere jim je podeljen status, 
-        socialno podjetje ali nepridobitna pravna oseba, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno 

podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela postopek registracije v skladu 
z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za 
katero je ustanovljena, ali 

-        mednarodna organizacija, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na njenem ozemlju svoj 

sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno, za izvajanje njihovih nalog. 
 
Prostori bodo oddani v brezplačno uporabo za nedoločen čas.  
 
Pogodba o brezplačni uporabi bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni 
strani Osnovne šole Mislinja. Za prostor krije uporabnik obratovalne stroške, stroške manjših 
vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, ki bodo opredeljene s pogodbo.  
 
Upoštevane bodo ponudbe oz. izjave o interesu, ki bodo prispele na Osnovno šolo Mislinja, Šentilj pod 
Turjakom 1, 2382 Mislinja do 17.7.2020 do 9.00 ure. Končni datum in čas prispetja na šolo, velja tudi za 
priporočeno pošto. Ponudba mora vsebovati osnovne podatke ponudnika, namen uporabe prostorov ter 
dokazilo, da je ponudnik takšen, kot ga določa prvi odstavek 68. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.  
 
Osnovna šola Mislinja, lahko ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine v brezplačno uporabo do 
sklenitve pravnega posla. Obveznost, da se sklene pogodba s katerim koli vlagateljem, je izključena.  
 
Dodatne informacije v zvezi s to namero lahko dobite po telefonu 02 88 56 611, Natalija Aber Jordan. 
 
 
 
        Ravnateljica OŠ Mislinja: 
        mag. Natalija Aber Jordan l.r. 

- objaviti na spletni strani 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412

