
 
 

 

 

JAVNA OBJAVA NAMERE O PRODAJI NEPREMIČNINE 

 

 

 

- ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 

ulica 17, 1000 Ljubljana; 

- opis predmeta prodaje: parc. št. 173/17 k. o. Prevoje v izmeri 3.385 m2 – nezazidano stavbno 

zemljišče; 

- potrdilo o vplačani varščini: plačilo varščine se ne zahteva; 

- pogoje, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije o predmetu 

prodaje zaradi oblikovanja ponudbe za nakup: zainteresirani kupci lahko dobijo podrobnejše 

informacije na telefonski številki 031 357 075 (ga. Miriam Ravnikar Šurk); 

- oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo, oziroma sestavine, ki naj jih 

ponudba vsebuje in pogajanja: kupci morajo v zaprti ovojnici (s pripisom: NE ODPIRAJ – 

PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE) predložiti pisne ponudbe, v kateri navedejo 

ponudbeno ceno in plačilne pogoje; prodajalec bo z zainteresiranimi kupci izvedel pogajanja dne 

30. 6. 2017 ob 12.00 uri; 

- morebitne omejitve upravljavca v zvezi s postopkom prodaje: ni omejitev; 

- način in rok plačila kupnine: kupnina mora biti plačana v 8 dneh po sklenitvi pogodbe (plačilo 

kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla); 

- rok za oddajo ponudbe: 29. 6. 2017 do 10.00 ure v tajništvo Kmetijskega inštituta Slovenije, 

Hacquetova ulica 17, Ljubljana ali priporočeno po pošti (za pravočasno oddano ponudbo se šteje 

ponudba s poštnim žigom do 29. 6. 2017 do 10.00 ure); 

- rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 90 dni od roka za oddajo ponudb; 

- odpiranje ponudb ne bo javno; 

- metoda za nadaljevanje postopka ob več najugodnejših ponudbah: v primeru več najugodnejših 

ponudb bo prodajalec izvedel pogajanja za doseganje gospodarne prodaje; 

- vlada in organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali 

pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek lahko ustavita do sklenitve pravnega posla, 

pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 

dokumentacije: ne; 

- predkupna pravica ne obstaja; 

- oseba za stike s strani prodajalca: ga. Miriam Ravnikar Šurk, tel. št. 031 357 075 ali elektronska 

pošta: miriam.ravnikar@surk.si). 
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