
Občina Domžale na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18) objavlja 

 

 

VABILO K ODDAJI PONUDBE ZA SKLENITEV POGODBE 

 

 

1. Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, MŠ 5880513000, objavlja vabilo 

k oddaji ponudbe za sklenitev prodajne pogodbe za naslednjo nepremičnino: 

 

2. Občina Domžale prodaja delež v višini 1/12 montažne hiše s pripadajočim zemljiščem 

na parceli št. 709/2 k.o. 1936 Radomlje. 

 

3. Izjavo o sprejemu vabila je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za sprejem 

vabila je 20 dni od objave na spletni strani. Ponudniki lahko izjavo oddajo pisno na 

naslov Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, oz. po e-pošti na e-naslov 

vlozisce@domzale.si. Upoštevane bodo vse izjave, ki bodo prispele na e-naslov do 

izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan 

objave.  

 

4. Izjava o sprejemu vabila se odda na obrazcu, ki je priložen na spodnji povezavi. 

Ponudniki morajo priložiti naslednja dokazila: 

 

- kopijo osebnega dokumenta oz. podatke o podjetju, če je interesent pravna 

oseba, 

- dokazilo o plačilu varščine v znesku 1.000,00 € na transakcijski račun Občine 

Domžale št. 01223-0100001491, odprt pri Banki Slovenije (sklic je številka tega 

vabila, ki je navedena spodaj). Varščina se v primeru sklenitve pogodbe šteje kot 

del kupnine. Neizbranim ponudnikom se varščina vrne. 

 

5. V primeru, da bo izjavo oddalo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena 

pogajanja o ceni, pri čemer bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim 

ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi strošek notarske overitve 

podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.  

 

6. Najnižja ponudbena cena je 12.780,00 € (ki že vsebuje DDV, ki ga plača kupec). Prodajna 

pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave tega vabila na spletni 

strani Občine Domžale.  

 

7. Rok za plačilo kupnine je 8. dni od izstavitve računa. 

 

8. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 

 

9. Kontaktna oseba Gregor Grmek tel. 01 7220 100. 

 

mailto:vlozisce@domzale.si


10. Občina Domžale si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla, 

brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek. 

 

 

Številka: 3520-6/2019 

Datum: 16.5.2019 

 

 

  



 

SPREJEM VABILA K ODDAJI PONUDBE ZA SKLENITEV POGODBE 

št. ____________________ z dne _____________ 

 

za nakup nepremičnine  

 

Ime in priimek  ________________________________________________________________________________ 

 

naziv in zakoniti zastopnik pravne osebe: _____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Naslov:_________________________________________________________________________________________ 

 

Kontaktna oseba: ______________________________________________________________________________ 

 

Elektronski naslov kontaktne osebe: ___________________________________________________________ 

 

Telefon: ________________________________________________________________________________________ 

 

Ponudbena cena: ______________________________________________________________________________ 

 

Izjavljam, da sem skrbno pregledal(a) vsebino vabila k oddaji ponudbe za sklenitev pogodbe 

št. _______________ z dne _________________ in da sem z njo seznanjen(a) ter jo sprejemam v 

celoti.  

 

Izjavljam, da mi je predmet razpolaganja v naravi poznan in da sem seznanjen(a) s tem, da se 

bo pogodba sklenila na način »videno-kupljeno«. V skladu s tem v predpisanem roku 

oddajam ponudbo. 

 

Prilagam potrdilo o plačilu varščine. 

 

Kraj in datum:   _________________________________ 

 

        Podpis:  

 

       ________________________________ 


