
                                                                                                                                                   PRILOGA 1 

 

                   PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN NA PODLAGI  

            JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB ŠT. 478-0002/2020 Z DNE 27.08.2020 

 

 

Spodaj podpisani: 
1. Ponudnik: 

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Naslov oz. sedež: ___________________________________________________________________________ 

3. EMŠO oz. matična številka: ________________________________________________________________ 

4. Davčna številka: ____________________________________________________________________________ 

5. Številka transakcijskega računa, naziv in naslov banke (za vračilo varščine): 

_______________________________________________________________________________________________ 

6. Kontaktna oseba (v kolikor je ponudnik pravna oseba): ________________________________ 

7. Elektronski naslov kontaktne osebe:______________________________________________________ 

8. Telefon kontaktne osebe:__________________________________________________________________ 

 

                                                              izjavljam 

 
1) da sem skrbno pregledal(a) vsebino javne objave javnega zbiranja ponudb za prodajo 

nepremičnine s parc . št. 518/5, k.o. 2187 Zgornje Gorje v naselju Zatrnik neposredno 
ob cesti Gorje-Pokljuka pri gostišču s hišno številko Krnica 82, št. 478-0002/2020 z 
dne 27.08.2020 in da sem nedvoumno v celoti seznanjen(a) z vsebino predmetnega 
javnega razpisa; 
 

2) da sem v skladu z šestim in sedmim odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 
79/18 in 61/20) seznanjen(a), da pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo 
sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe; 

 
3) da kot ponudnik nisem povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
11/18, 79/18 in 61/20) 

 

in v skladu s tem dajem: 



ZAVEZUJOČO PONUDBO ZA NAKUP NEPREMIČNIN NA PODLAGI JAVNEGA ZBIRANJA 
PONUDB ŠT. 478-0002/2020 Z DNE 27.08. 2020: 
 
 sprejemam izhodiščno ceno 90.000,00 EUR, oz. ponujam višjo ceno: 

____________________* 
 

 
*Ponudbena cena nakupa ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti, kot je navedena 
v povabilu k oddaji ponudbe. V kolikor je dana ponudba z manjšo ceno, kot je 
izhodiščna cena, je ta ponudba neveljavna. 
 
 
Ta ponudba velja do roka za sklenitev prodajne pogodbe, ki je naveden v predmetnem 
javnem razpisu. 
 
Z oddajo podatkov preko ponudbe potrjujete, da ste seznanjeni z namenom in pravili 
varovanja osebnih podatkov. Občina se zavezuje tukaj zbrane osebne podatke uporabiti 
izključno za namen posredovanja odgovora in bo z njim ravnala v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 
 
 
 
Kraj in datum: ___________________________                        Ponudnik: ____________________________ 
                                                                                                                          (podpis ponudnika) 

 
 


