
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe  

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  

(Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in  

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Knjižnica Črnomelj, Ulica Otona  

Župančiča 7, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa direktorica Anja Panjan Trgovčić objavlja namero za  

sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi poslovnih prostorov v objektu Dijaški Dom  

Črnomelj, na naslovu Ulica Otona Župančiča 7, Črnomelj, ki se nahaja na parc. št. 82/14 k.o. 1535 –  

Črnomelj. Pogodba o brezplačni uporabi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na 

spletni strani Knjižnice Črnomelj.  

Pobudnik na elektronski naslov anja.panjan@crn.sik.si pošlje podpisano in ožigosano ponudbo, in 

sicer najkasneje v roku 20 dni od objave te namere.  

Izjava iz prejšnje točke mora vsebovati: podatke interesenta, ponudbo o interesu za uporabo  

prostorov, navedbo poslovnega prostora.  

Datum: 19. 8. 2021 

Številka: 2323-4/2021-1 

 

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe  

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  

(Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in  

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Knjižnica Črnomelj, Ulica Otona  

Župančiča 7, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa direktorica Anja Panjan Trgovčić objavlja namero za  

sklenitev najemne pogodbe za poslovne prostore v objektu Dijaški Dom Črnomelj, na naslovu Ulica  

Otona Župančiča 7, Črnomelj, ki se nahaja na parc. št. 82/14 k.o. 1535 – Črnomelj. Pogodba bo  

sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Knjižnice Črnomelj.  

Pobudnik na elektronski naslov anja.panjan@crn.sik.si pošlje podpisano in ožigosano ponudbo, in 

sicer najkasneje v roku 20 dni od objave te namere.  

Izjava iz prejšnje točke mora vsebovati: podatke interesenta, ponudbo o interesu za uporabo  

prostorov, navedbo poslovnega prostora.  

 

Datum: 19. 8. 2021 

Številka: 2323-4/2021-2 


