
Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo lastniškega dela Občine Dobrna, ki se 

nahaja v Vili Zora, na naslovu Dobrna 58 in v gospodarskem poslopju pri Vili Zora 

(Dobrna 58 a) ter sorazmerni del funkcionalnega zemljišča, ki sodi k obema 

objektoma, in sicer sorazmerni delež parc.št. 1787/1, k.o. 1056 Dobrna (ID 2783386). 

 

Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb 

 

Številka: 478-0003/2011-23 (1) 

Datum:   12.4.2016 

 

 

Obrazec 1  

 

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO 

 

 

PODATKI O PONUDNIKU IN PONUJENI CENI  

 

 

Firma oz. ime in priimek ponudnika _______________________________________ 

Poslovni naslov oz. stalno prebivališče ponudnika ___________________________ 

Matična številka oz. EMŠO _____________________________________________ 

ID št. za DDV oz. davčna številka ________________________________________ 

Transakcijski račun ponudnika___________________________________________  

Zakoniti zastopnik ponudnika ___________________________________________ 

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) ___________________________________ 

Telefon ____________________________________ 

Fax _______________________________________ 

Elektronska pošta ____________________________ 

 

Ponujena cena ______________________________ 

 

 

Žig: 

Datum: _________________ 

Podpis: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazec 2  

 

 

IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMANJU POGOJEV  JAVNEGA RAZPISA 

 

 

Ponudnik:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

naslov ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ki ga zastopa ________________________________________________________ 

 

izjavljam:  

- da v celoti sprejemam pogoje Javnega razpisa za prodajo nepremičnin po metodi 

javnega zbiranja ponudb, številka: 478-0003/2011-23 (1), z dne 12.4.2016, 

objavljenega na spletni strani Občine Dobrna https://www.dobrna.si in na oglasni 

deski Občine Dobrna; 

- da so vsi podatki navedeni v predloženi ponudbi, resnični.  

 

 

 

 

 

Žig: 

Datum: _________________ 

Podpis: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dobrna.si/


Obrazec 3  

 

 

DOKUMENTACIJA O USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA 

 

 

Priložiti po vrstnem redu !  

 

1.) da imam kot ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS za fizične osebe:  

Dokazilo:  

za fizične osebe: Fotokopija veljavne osebne izkaznice oz. veljavnega potnega lista;  

za pravne osebe, s.p.: Izpisek iz sodnega registra oz drugega ustreznega registra 

(izpisek ne sme biti starejši od 30 dni)  

 

2.) da imam kot ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne javne 

dajatve, v skladu s predpisi države ali lokalne skupnosti, v kateri imam stalno 

prebivališče oz.  sedež oz. kandidat, ki ima sedež v tujini, da je poravnal vse tiste 

davke in prispevke, ki bi jih moral poravnati (za pravne osebe in fizične osebe):  

Dokazilo:  

Potrdilo FURS o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja 

ponudb ne sme biti starejše od 30 dni (tuji ponudniki morajo priložiti potrdilo, ki ga 

izdajo institucije v njihovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 

potrdilo za slovenske ponudnike, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno 

izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo 

izjavljajo, da imajo plačane davke in prispevke); 

 

3.) da je vplačal varščino za nepremičnine, ki so predmet ponudbe:  

Dokazilo:  

Fotokopija potrdila o vplačilu varščine.  

 


