
 

 

Številka: 352-0002/2018-4 
Datum: 9. 10. 2018 
 
Občina Šentrupert na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja 

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 

 

Za oddajo nepremičnine v najem: 
- Parc. št. 38/1 in 41/6, obe k.o. 1398-Bistrica, ID znak: parcela 1398 38/1 in parcela: 

1398 41/6. Nepremičnina se nahaja v naselju Vesela Gora. Skupna površina parcel je 
2025 m2. Na delu parcele 38/1 stoji stavba št. 964 z naslovom Vesela Gora 10, 8232 
Šentrupert – »Barbova graščina«, ki obsega naslednje prostore: -   klet: vinska klet, 
razstavna klet, stopnišče; 
               - pritličje: veža, hodnik, WC-Ž-2x, WC-M-2x, stopnišče, predprostor-2x, 
spominki, muzej-2x, gostinska soba-3x, kuhinja, vetrolov; 
               - 1. nadstropje: stopnišče, WC-Ž, WC-M, hodnik-galerija, soba za strežno 
osebje, shramba, društvena soba-3x, poročna soba, sprejemna soba, muzej-galerija-3x, 
balkon. 

- Nepremičnina je v lasti Občine Šentrupert. Prostori se oddajo v najem v stanju v 
kakršnem so, in sicer za namen dejavnosti domače in umetnostne obrti in kulturne 
dejavnosti. 

 
Najemnina na uporabnika znaša 300,00 EUR/leto. V najemnini niso zajeti obratovalni stroški. 
 
Rok za prejem ponudbe je 29.10.2018. Ponudbo je potrebno oddati na priloženem obrazcu pisno 
na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert oz. po e-pošti na e-naslov: 
obcina@sentrupert.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka 
zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave. 
 
Za najem navedenih prostorov bo sklenjena neposredna pogodba. Najemna pogodba bo 
sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šentrupert.  
 
Upoštevajo se ponudbe, ki so popolne in izpolnjujejo pogoje. V primeru, da se bo na namero 
prijavilo več zainteresiranih oseb, je skladno z dogovorom možna souporaba navedenih 
prostorov. 
  
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Pia Grahek, 
pia.grahek@sentrupert.si, 07/34 34 608. 
 
Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske 
odgovornosti, ustavi postopek. 
 
 
                                                                                                            OBČINA ŠENTRUPERT 
 


