
 
 
 

Datum: 3.12.2019 
 
Na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), upravljavec premoženja Občine Litija KSP Litija d.o.o., 
Ponoviška cesta 15, 1270 Litija (v nadaljevanju: upravljavec), objavlja: 
 

NAMERO O ODDAJI  V BREZPLAČNO UPORABO 
S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE ZA POSLOVNE PROSTORE 

 
Predmet najema: 
POSLOVNA STAVBA,  ID 1835-258,  PONOVIŠKA CESTA 12, LITIJA: 
Poslovni prostor v izmeri 30,76 m2 
Poslovni prostor v izmeri 46,26 m2 
Poslovni prostor v izmeri 18,57 m2 
POSLOVNI PROSTOR, ID 1835-1508, Ponoviška cesta 12, Litija 
Garaža v izmeri 29,37 m2 
POSLOVNA STAVBA, ID 1838-166-2, Valvazorjev trg 8, Litija: 
Poslovni prostor, oznaka 702, v izmeri 51,04 m2 
 

Čas oddaj v najem: določen čas 5 let, za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2024 
Rok za prijavo: 23.12.2019 
 
Pogoji za najem:  
Pogoji za brezplačni najem je, da je ponudnik oseba javnega prava za opravljanje javnih nalog s 
področja kulture, mladinske dejavnosti, športa; društva, ki delujejo v javnem interesu; pravne 
osebe javnega prava, ki delujejo v javnem interesu. Nepremičnine so zasedene z uporabniki. 
 

Za posamezen poslovni prostor bo sklenjena neposredna pogodba o brezplačni uporabi v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). 
Pogodba o brezplačni uporabi bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave namere na 
spletni strani upravljavca. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele do poteka roka objave. 
 

Občina Litija lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske 
in materialne odgovornosti ustavi postopek oddaje poslovnih prostorov v najem. Obveznost 
lastnika, da sklene pogodbo s katerim koli  vlagateljem, je izključena. 
 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Ksenja Celarc (tel. št.  01  
8900 16) ksenja.celarc@ksp-litija.si. 
 
 
 
 
 
 
 

Javno podjetje 
KOMUNALNO STANOVANJSKO  

PODJETJE LITIJA d.o.o. 
Direktor: 

Roman CIGLAR, dipl.ing.str.  
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