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JAVNO ZBIRANJE PONUDB  

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN 

 

  



Spoštovani, 
 

 

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče je skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 
Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
31/18) na spletni strani občine http://www.velike-lasce.si/ objavila javno zbiranje ponudb za 
prodajo nepremičnin.  
 
Vabimo vas, da oddate ponudbo. 
 

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: 

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče 

 

2. Vrsta pravnega posla: 

Prodaja nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki. 

 

3. Predmet prodaje: 

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja dvanajstih nepremičnin v naselju Plosovo v Občini 

Velike Lašče: 

 

NEPREMIČNINA   
k.o. 1719 Lužarji 

POVRŠINA m2 DEJANSKA RABA 

parc. št. 626  1054 pozidano stavbno zemljišče 

parc. št. 627 266 pozidano stavbno zemljišče 

parc. št. *113 32 pozidano stavbno zemljišče 

parc. št. *112 75 pozidano stavbno zemljišče 

parc. št. *114 36 nepozidano stavbno zemljišče 

parc. št. *115 40 nepozidano stavbno zemljišče 

parc. št. *117 126 nepozidano stavbno zemljišče 

parc. št. 628 834 delno nepozidano stavbno zemljišče in 
delno kmetijsko zemljišče  

parc. št. 610 464 delno nepozidano stavbno zemljišče in 
delno kmetijsko zemljišče  

parc. št. 629 917 kmetijsko zemljišče 

parc. št. 607 1129 kmetijsko zemljišče 

parc. št. 606/2 97 gozdno zemljišče 

http://www.velike-lasce.si/


Nepremičnine se nahajajo v Občini Velike Lašče in v naravi predstavljajo zaključeno celoto 

stanovanjske stavbe na naslovu Plosovo 3, 1315 Velike Lašče ter gospodarskega poslopja s 

pripadajočimi zemljišči. 

Nepremičnine so ZK urejene ter v izključni lasti Občine Velike Lašče. Pri nepremičninah je 

vknjižena zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve v korist Občine Velike Lašče, vendar je 

v teku postopek izbrisa te zaznambe.  

Vseh dvanajst nepremičnin se prodaja skupaj, v paketu.  

Na parc. št. 626, parc. šr. 627 in parc. št. *113 stoji stanovanjska stavba na naslovu: Plosovo 3, 

1315 Velike Lašče, štev. stavbe: 143. 

Na parc. št. *112 stoji kmetijska stavba – senik, št. stavbe: 145 

Objekta sta v zelo slabem stanju, v fazi samorušitve, zato skladno s šestim odstavkom 31. člena 

Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) energetska izkaznica ni priložena. 

Skladno z določilom 118. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 

65/20 in 15/21 – ZDUOP) se domneva, da imajo objekti, ki so predmet prodaje, gradbeno 

dovoljenje, saj so bili zgrajeni pred 1. 1. 1968. Zahteva za izdajo odločbe, s katero bi pristojna 

upravna enota potrdila zgoraj citirano pravno domnevo, še ni bila vložena. 

Parc. št. 626, 627, 628, *112, *113, *114, *115 in *117 vse k.o. 1719 Lužarji se nahajajo v 

območju stavbnih zemljišč, parc. št. 610, 628 obe k.o. 1719 Lužarji pa se nahajata delno na 

območju stavbnih zemljišč, delno na območju kmetijskih zemljišč, ter parc. št. 629, 607 in 606/2 

vse k.o. 1719 Lužarji se nahajajo na območju kmetijskih zemljišč, zaradi česar bo potrebno 

izvesti še postopek prodaje skladno z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je oceno vrednosti opravil sodni cenilec gradbene 

stroke in nepremičnin splošno, Jože Mihelič.  

3. Izhodiščna cena 

Ponudbena cena za parc. št. 626, 627, *112, *113, *114, *115 in *117 vse k.o. 1719 Lužarji, vse 

v deležu 1/1, ki se prodajajo skupaj v paketu mora znašati najmanj 58.526,70 EUR.  

Cena za zemljišča (parc. št. 610, 628, 629, 607, 606/2 vsa k.o. 1719 Lužarji), ki se prodajajo 

skladno z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih je fiksna in znaša 10.515,35  EUR. 

Najnižja ponudbena cena za vse nepremičnine skupaj je 69.042,05 EUR. 

Najugodnejši ponudnik na ponujeno ceno plača še 2 % davek na promet nepremičnin in ter 

stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi. 

Najugodnejši ponudnik bo dolžan sodelovati tudi v postopku pred upravno enoto, 

skladno z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bo izveden po izboru 

najugodnejšega ponudnika po predmetnem razpisu. 

 

 



4. Varščina 

Varščina za predmet prodaje, torej za parc. št. 626, parc. št. 627, parc. št. *112, parc. št. *113, 

parc. št. *114, parc. št. *115, parc. št. *117, parc. št. 610, parc. št. 628, parc. št. 629, parc. št. 

607, parc. št. 606/2 vse k.o. 1719 Lužarji, ki se prodajajo skupaj v paketu znaša: 6.904,20 EUR. 

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje zadnji dan za 

vložitev ponudbe, položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od 

izhodiščne cene (brez DPN) za vse predmetne nepremičnine, to je 6.904,20 EUR. Varščino 

morajo ponudniki nakazati na račun Občine Velike Lašče št. 01334-0100000223, sklic 00 

7221000, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb – nepremičnine  v naselju Plosovo«.  

Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez obresti vračuna v kupnino, neuspelim 

ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od izdaje obvestila o izbiri najugodnejšega 

ponudnika. 

Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se mu varščina zadrži. 

5. Pogoji za sodelovanje 

1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične osebe ali pravne osebe pod pogojem, da 

so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež 

v državi članici Evropske unije, tujci pa pod pogojem vzajemnosti. Sedež pravne osebe se 

izkazuje z izpisom iz AJPES-a, ki ga pridobi prodajalec. Državljanstvo fizične osebe se izkazuje 

z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list). 

2. V kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti overjeno pisno 

pooblastilo. 

3. Ponudniki za resnost ponudbe jamčijo z vplačilom varščine.  

4. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki imajo do prodajalca poravnane vse zapadle 

obveznosti.  

5. V skladu s 6. in 7. odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti pri javnem zbiranju ponudb kot ponudnik ne morejo sodelovati 

cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši ponudnik bo moral pred 

sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba v skladu s 7. odstavkom 

51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

6. Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe, in sicer mora biti ponudba 

veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb. 

6. Vsebina ponudbe: pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: 

- podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba (Priloga št. 1);  
- firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; 
- EMŠO oz. matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV; 
- fizična oseba: dokazilo o državljanstvu (kopija osebne izkaznice oz. potnega lista); 
- overjeno pooblastilo, v primeru, ko je ponudba podana po pooblaščencu; 
- kontaktno telefonsko številko ponudnika;  
- številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne vplačana 

varščina v primeru neuspele ponudbe; 



- ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v 3. točki 
tega javnega razpisa (Priloga št. 3); 

- izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu (Priloga 
št. 2); 

- potrdilo o vplačani varščini; 
- lastnoročni podpis ponudnika oziroma njegovega morebitnega zastopnika, v primeru, da je 

ponudnik pravna oseba, pa podpis osebe, pooblaščene za zastopanje in žig; 
- izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 60 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga 

št. 4); 
- izpolnjena izjava ponudnika, da ni povezana oseba (Priloga št. 5). 
 

Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcu iz razpisne dokumentacije skupaj z zahtevanimi 

prilogami. 

 

7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 

 

a) Nepremičnine se prodajajo skupaj v paketu in bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil 

najvišjo ceno. 

b) Predmetne nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno - kupljeno«, zato morebitne 

reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za 

izmere površin, niti za njihov namen uporabe. Kupec sam prevzema obveznost odprave 

morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje. 

c) Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo za nepremičnine ponudil najvišjo odkupno 

ceno, kolikor skladno z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih predkupni upravičenci ne 

bodo uveljavljali predkupne pravice za kmetijska zemljišča.   

d) Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Kupec bo poleg ponujene 

kupnine dolžan plačati še DPN ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi. 

e) Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v 

naselju Plosovo« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče ali pošljejo 

priporočeno na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Na hrbtni 

strani morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.  

f) Rok za zbiranje ponudb je do vključno 2. decembra 2021 do 10. ure. 

g) Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 2. decembra 2021 ob 11. uri na sedežu 

Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Odpiranje ponudb in postopek za 

izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, imenovana s strani župana. 

h) Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več 

najugodnejših ponudb, lahko komisija: 

- pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, 

- opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali 

- opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo.  

Po zaključku postopka komisija predlaga županu končno odločitev. 

i) Ponudnik, čigar ponudba bo prispela pravočasno in vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa 

pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.  

j) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, 

ali bodo v nasprotju s pogoji razpisa in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, bodo 

izločene. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od ponudbene cene. 



Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo 

ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 

k) Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje v 15 dneh po pozivu 

organizatorja javnega zbiranja ponudb. Če ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega 

stavka, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, 

ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v 

podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino. 

l) Prodajna pogodba se lahko v nebistvenih sestavinah spremeni s soglasjem pogodbene 

stranke.  

m) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine za vse nepremičnine 

skupaj. 

n) Občina si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve 
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje nepremičnin, ne da bi za to navedla 
razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom. 

o) Ogled nepremičnin je možen ob predhodni najavi. Za podrobnejše podatke v zvezi z 
ogledom predmeta javnega zbiranja ponudb, kakor tudi za informacije v zvezi s prijavo in 
izvedbo javnega zbiranja ponudb, se obrnite na mag. Jerico Tomšič Lušin, Občina Velike 
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, telefon 01-781 03 69, e-pošta: obcina@velike-
lasce.si 

 
 

 

Velike Lašče, dne 5. 11. 2021 

 

 

Župan Občine Velike Lašče 

dr. Tadej Malovrh 

 

 

  

obcina@velike-lasce.si
obcina@velike-lasce.si


 

 



 

 

 

 

  



Priloga št. 1 

 

PODATKI O PONUDNIKU 

 

NAZIV PONUDNIKA:___________________________________________________ 

 

NASLOV PONUDNIKA:_________________________________________________ 

 

KONTAKTNA OSEBA:__________________________________________________ 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:_____________________________ 

 

TELEFON:___________________________________________________________ 

 

ID za DDV oz. DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:____________________________ 

 

MATIČNA ŠTEVILKA oz. EMŠO:__________________________________________ 

 

ŠTEVILKA TRR Z NAVEDBO BANKE:_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Kraj in datum:         Ponudnik: 

_________________________                                          ______________________ 

 

 
 

  



Priloga št. 2 
Ponudnik:     
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 

 
 

 
 
 
 

IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA 
 
 
 
Izjavljam, da z oddajo ponudbe v celoti sprejemam pogoje javnega razpisa za nakup 
nepremičnin  
 

 

parc. št. 607, 606/2, 629, 610,  626, 627, 628, *112, *113, *114, *115 in *117 vse k.o. 1719 
Lužarji, 

 
vse skupaj kot celoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum:         Ponudnik: 

_________________________                                          ______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Priloga št. 3 
Ponudnik: 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 

 
 

PONUDBA 
za nakup nepremičnin 

 
 

Na osnovi javnega razpisa za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb za nakup 

nepremičnin v naselju Plosovo v Občini Velike Lašče, dajem naslednjo ponudbo: 

 

 

ponudbena cena za parc. št. 607, 606/2, 629, 610,  626, 627, 628, *112, *113, *114, 
*115 in *117 vse k.o. 1719 Lužarji,  ki se prodajajo skupaj, je _________ EUR brez DPN 
oz. ___________ EUR z DPN (2%), 
 

 

 

Rok plačila kupnine je 30 dni od izstavitve računa. 
 
 
Izjavljam, da je moja ponudba izdelana v skladu z javnim razpisom.   
 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:         Ponudnik: 

____________________     _____________________ 

  



Priloga št. 4 
Ponudnik:     
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
 

 
 

IZJAVA  
O VELJAVNOSTI PONUDBE 

 
 
 
Z oddajo ponudbe in podpisom te izjave potrjujem, da moja ponudba velja še 60 dni od 
dneva odpiranja ponudb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:         Ponudnik: 

____________________     _____________________ 

 
 
  



Priloga št. 5 
Ponudnik:     
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 

 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA, DA NI POVEZANA OSEBA PO DOLOČILU 

SEDMEGA ODSTAVKA 51. ČLENA ZSPDSLS-1 

 

 

Ime, priimek in naslov ponudnika (fizična oseba) oziroma popolna firma in sedež ponudnika 

(pravna oseba): 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Podpisani ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem povezana 

oseba cenilca oziroma članov komisije predmetnega razpisnega postopka po določilu sedmega 

odstavka 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(ZSPDSLS-1; Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018)1. 

 

 

 

Kraj in datum:         Ponudnik: 

____________________     _____________________ 

 
 

 
1 Za povezano osebo po določilu sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1 se štejejo: 
 
-        fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli 
kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, 
zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne 
glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne, 
-        fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma 
posvojitelja, 
-        pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in 
-        druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan 
član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri 
opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca. 


