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Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina 
Vransko objavlja 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB  
za prodajo stanovanja v lasti Občine Vransko 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA 
PONUDB  

Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko; matična številka: 1357778000; ID številka 
za DDV: SI59929286 
 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA 

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je stanovanje neto tlorisne površine 60,20 m2 v prvem 
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Vransko 16. 

Večstanovanjska stavba ima štiri dele (stanovanja) in leži na zemljišču parc. št. *59/0, 
k.o. 1012-Vransko. 

Etažni načrt ni izdelan. Etažna lastnina ni vpisana v zemljiški knjigi. 

Na predmetu prodaje obstaja predkupna pravica solastnika večstanovanjske stavbe. 

Ogled stanovanja bo izveden v ponedeljek, 5. 10. 2015, ob 11. uri. 

2.2. Izhodiščna cena: 37.000,00 EUR (z besedo: sedemintridesettisoč evrov). 

2.3. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe 
in notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi, 
plača kupec. 

 

3. POGOJI PRODAJE 

3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine. 

3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 

3.3 Najugodnejši ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po 
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne 
za več kot 15 dni. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše 
pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Vransko pravico obdržati 
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vplačano varščino. 

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa  
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili  
prodajne pogodbe. 

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe. 

 
4. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE 

Kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun Občine Vransko št. SI56 0138 9010 0004 
803, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Kupec je poleg 
ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet z nepremičnino, stroške notarske 
overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v 
zemljišči knjigi pristojnega sodišča. 

 
5. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB 

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 

 podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. 
matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa ter naziv in 
naslov banke za vračilo varščine), 

 navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, 

 ponujeno višino kupnine, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene 
nepremičnine, 

 priloge iz točke 5.4. 

5.2. Ponudbo z jasno vidno oznako »Ne odpiraj - ponudba za nakup stanovanja na naslovu 
Vransko 16« je potrebno oddati v zaprti ovojnici na naslov Občina Vransko, Vransko 
59, 3305 Vransko, osebno ali priporočeno po pošti. 

5.3. Rok za oddajo ponudbe je petek, 16. 10. 2015, do 10. ure. V primeru, da ponudba ne bo 
oddana v skladu z določili javnega zbiranja ponudb je pristojna komisija ne bo 
upoštevala. 

5.4. Ponudniki morajo zavezujoči ponudbi priložiti: 

 kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe) ali overjen izpis iz poslovnega 
registra, ki ni starejši od 3 mesecev (samostojni podjetniki posamezniki) ali 
overjen izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev (pravne osebe), 

 potrdilo o plačani varščini, 

 izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, 

 izjavo o vezanosti na dano ponudbo (veljavnost ponudbe) do sklenitve pogodbe 
z najugodnejšim ponudnikom. 
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6. VARŠČINA 

6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % 
izhodiščne cene, tj. 3.700,00 EUR (z besedo: tritisočsedemsto evrov), na transakcijski 
račun Občine Vransko št. SI56 0138 9010 0004 803; koda: OTHR, z navedbo namena 
»plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Vransko 16«. 

6.2. Plačana varščina se najugodnejšemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim 
ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb pa se v roku 8 dni po 
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika brez obresti vrne na njihove 
transakcijske račune. 

6.3. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži 
varščino.   

 

7. DODATNE INFORMACIJE 

7.1. Dodatne informacije o javnem zbiranju ponudb lahko interesenti dobijo osebno na 
sedežu Občine Vransko, Vransko 59, na tel. št. 03 703 28 00 ali preko elektronskega 
naslova obcina.vransko@vransko.si; kontaktna oseba je ga. Rosita Papinutti. 

7.2. Ogled predmeta prodaje bo izveden v ponedeljek, 5. 10. 2015, ob 11. uri. 

7.3. V skladu s tretjim odstavkom 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 
87/02 in 91/13) obstaja na predmetu prodaje predkupna pravica solastnika 
večstanovanjske stavbe. 

 

8. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 

8.1. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v petek, 16. 10. 2015, ob 11. uri v sejni sobi 
Občine Vransko, Vransko 59. 

8.2. V primeru, da bo prodajalec prejel več kot eno najugodnejšo ponudbo (enaka višina 
ponujene kupnine), bo po končanem javnem odpiranju ponudb izvedel dodatna 
pogajanja oz. bo ponudnike, ki so ponudili enako višino kupnine pozval k oddaji 
izboljšane ponudbe. Izvedenih bo toliko krogov pogajanj, kolikor bo potrebno za 
določitev ene najugodnejše ponudbe. 

8.3. Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb obveščeni v roku 8 dni od odpiranja 
ponudb. 

8.4. V skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) lahko župan postopek 
javnega zbiranja ponudb ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo izkazani stroški. 

                                                                                                 ŽUPAN 
                                                                                                 Franc Sušnik l. r. 

 


