
                              
                             OBČINA  CIRKULANE 
                             Cirkulane 58 
                             2282 Cirkulane 
                             telefon:  02/ 795 34 20    
                             e-naslov:   obcina.cirkulane@cirkulane.si 
                                              
                       

Obrazec »PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN« 
 

na podlagi Javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Občine Cirkulane  
št. 478-35/2020 z dne 29. 7. 2020 

 
Spodaj podpisani: 
 
1. Ponudnik (ime, priimek/firma): 

___________________________________________________________________ 

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: __________________ 

 
izjavljam: 

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

nepremičnin Občine Cirkulane št. 478-35/2020 z dne 29. 7. 2020 in da sem nedvoumno 
seznanjen(a) z vsebino in pogoji predmetne javne objave in jo v celoti sprejemam; 
 

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) 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 s članom komisije ali cenilcem povezana oseba po sedmem 
odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ki kot povezane osebe šteje: 

- fizično osebo, 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,  

- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali 
posvojenca oziroma posvojitelja,  

- pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 
odstotkov in  

- drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem 
temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave 
obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije 
ali cenilca.  
 

4. da ta ponudba velja do 30. 10. 2020 oz. do roka za sklenitev pogodbe, navedenega v 
predmetni javni objavi. 

 
in v skladu s tem dajem: 
 
 

ZAVEZUJOČO PONUDBO ZA NAKUP NEPREMIČNIN 
 na podlagi Javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Občine Cirkulane  

št. 478-35/2020 z dne 29. 7. 2020 
 
 

1. za nepremičnino ID __________________ sprejemam izhodiščno ceno 

_____________ EUR (brez davka)  

 

oz. ponujam višjo ceno: _________________ * 

 

2. za nepremičnino ID __________________ sprejemam izhodiščno ceno 

_____________ EUR (brez davka)  

 

oz. ponujam višjo ceno: _________________ * 

 

3. za nepremičnino ID __________________ sprejemam izhodiščno ceno 

_____________ EUR (brez davka)  

 

oz. ponujam višjo ceno: _________________ * 

 

4. za nepremičnino ID __________________ sprejemam izhodiščno ceno 

_____________ EUR (brez davka)  



 

oz. ponujam višjo ceno: _________________ * 

 

5. za nepremičnino ID __________________ sprejemam izhodiščno ceno 

_____________ EUR (brez davka)  

 

oz. ponujam višjo ceno: _________________ * 

 

6. za nepremičnino ID __________________ sprejemam izhodiščno ceno 

_____________ EUR (brez davka)  

 

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. Ponujena cena je brez davka. 
 
 
 
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 njimi ravnala v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
 
 
Kraj in datum: _________________  Ponudnik: __________________________ 
                      (podpis ponudnika)  

 


