
 

 

 

 

JAVNI POZIV 

ZA NAKUP NEPREMIČNIN V OKVIRU OPERACIJE »DEINSTITUCIONALIZACIJA  

ZAVODA DOM NA KRASU« 

 

 

Številka ponudbe:   

V/na  ____________, dne ____________________ 

 

MINIMALNA VSEBINA VLOGE 

 

1. PONUDNIK 

 

Naziv oziroma ime in priimek ponudnika:       

Stalni naslov:       

Id. št. za DDV (za pravne osebe in s.p., ki 
so davčni zavezanci za DDV) oziroma 
davčna št. (za fizične osebe in subjekte, 
ki niso davčni zavezanci): 

      

Odgovorna oseba ponudnika (ime in 
priimek):  

      

Kontaktna oseba ponudnika (ime in 
priimek): 

      

Telefon:       

Telefax:       

Elektronski naslov:       

Veljavnost ponudbe je najmanj 90 dni od 
datuma ponudbe  z možnostjo 
podaljšanja oziroma najkasneje do 
(datum mora biti več kot 90 dni od 
prejema vloge) 

 

      

 

 

 

 



 

 

2. VSEBINA, ZNAČILNOSTI PREDMETA PONUDBE IN VREDNOST PONUDBE 

 

Predmet ponudbe se nanaša na: 

a) Dokončana stanovanja primerna za bivanje  

b) Nedokončana stanovanja oziroma stanovanja v gradnji  

c) Stanovanja, potrebna obnove 

d) Odkup  stanovanjskih hiš 

 

Izpolniti podatke v tabeli glede na predmet ponudbe: 

Občina v kateri se nepremičnina/e nahajajo        

Parc. št. in št. katastrske občine ter ime katastrske 
občine: 

      

Velikost gradbene parcele (stavbišče, ločeno skupna 
zemljišča kot del etažne lastnine): 

      m2 

Številka stavbe:       

Skupno število stanovanj v objektu po podatkih GURS:       

Tloris stanovanja:  

- Površina posameznih sob (prikaz ločeno po 
sobah) 

      m2 

- Površina kopalnice       m2 

- Površina WC       m2 

- Površina dnevnega prostora       m2 

- Površina kuhinje z jedilnim kotom       m2 

- Ostali funkcionalni prostori (opis)       m2 

Skupna stanovanjska površina: 

(podatki po evidenci stanovanj skladno z zakonodajo – 
GURS)  

      m2 

Skupno število parkirnih mest, ki so predmet ponudbe:       

pravnomočno gradbeno dovoljenje in spremembe 
oziroma dopolnitve 

(številka in datum pravnomočnosti): 

      

 

pravnomočno uporabno dovoljenje1 in spremembe 
oziroma dopolnitve 

      

 
 
 
 
 



 

 

(številka in datum pravnomočnosti): 

faza izvedenosti projekta 

(kratek opis) 

      

Stopnja  izvedenosti gradbenih, obrtniških in inštalacijskih 
del (odstotki po posameznih delih) 

      

primernost za normalno uporabo  

(morebitne pomanjkljivosti) 

      

 

Možen prevzem stanovanj / vselitev (datum):       

 

Vrednost celotne ponudbe neto:        € 

Vrednost celotne ponudbe z DDV:       € 

 

 

 

Žig in podpis ponudnika: 

 

_________________________ 

 

 
1 Ponudniki lahko ponudijo dokončana stanovanja, ki so primerna za bivanje. Stanovanjske stavbe, v katerih se 

nahajajo posamezna stanovanja, morajo imeti pravnomočno uporabno dovoljenje V primeru, da ponudba vključuje 
nedokončana stanovanja oz. stanovanja v gradnji, morajo imeti veljavno gradbeno dovoljenje ter morajo biti 
dokončana in predana (s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem) najkasneje do 31.12.2022. Ponudba 
ne sme vključevati neskladnih objektov, objektov, ki omogočajo neskladno uporabo ter nevarnih objektov, kot jih 
opredeljuje Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). 


