
Na podlagi 52.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  

(Uradni list RS, št. 11/2018 -  ZSPDSLS-1), Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 

1, Nova Gorica objavlja 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNINE V 

BREZPLAČNO UPORABO 

 

1. Opis nepremičnine, ki se daje v brezplačno uporabo: 
Predmet oddaje v brezplačno uporabo je poslovni prostor v objektu ID znak 2304-346-
1, na naslovu Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica in sicer pisarno št. 7 v 2. nadstropju v 
izmeri 24 m2, skupaj s souporabo skupnih prostorov v stavbi in sicer vhodno avlo, 
hodnike, stopnišča, podeste in sanitarije. 
 

2. Mestna občina Nova Gorica bo sklenila neposredno pogodbo o oddaji 
nepremičnine/pisarn  v brezplačno uporabo, v kolikor je ponudnik nevladna 
organizacija, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu na področju vojnih 
veteranov, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere ji je podeljen status. 
 

3. Ponudniki- interesenti lahko podajo vlogo za brezplačno uporabo-izjavo o interesu- 

pisno  kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda 

Kardelja 1, Nova Gorica ali po e-pošti na naslov mestna.obcina@nova-gorica.si, v 

roku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Nova Gorica. 

Ponudbe prispele po tem datumu ne bodo veljavne. 

4. Pisna ponudba za brezplačno uporabo poslovnega prostora mora vsebovati: 
- osnovne podatke o ponudniku : naziv poslovnega subjekta, sedež, matično številko, 

davčno številko, 

- ime in priimek osebe pooblaščene za zastopanje poslovnega subjekta, 
- izpis iz poslovnega registra, 
- dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 2. točke te namere, 
- podpis, žig. 
 
5. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani MONG. Za 

navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna pogodba o oddaji nepremičnine v 
brezplačno uporabo. Pogodba se sklepa za določen čas 5 let.  
 

6. Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški manjših vzdrževalnih del ter drugi 
stroški dogovorjeni s pogodbo. 
 

7. Mestna občina Nova Gorica lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi postopek oddaje nepremičnine v 
brezplačno uporabo, ne da bi zato navedla razloge. 
 

8. Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Janka Furlana, tel. št. 05/33-50-
125. Poslovni prostor si je možno ogledati po predhodnem dogovoru. 

 

Številka: 3521-40/2021 

Nova Gorica, 7.10. 2021     

                                                                                                               ŽUPAN 

                                                                                                      dr. Klemen Miklavič 
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