
 
 

                                PONUDBAPONUDBAPONUDBAPONUDBA    ZAZAZAZA    ODDAJOODDAJOODDAJOODDAJO    NEPREMIČNINENEPREMIČNINENEPREMIČNINENEPREMIČNINE    
 

1.1.1.1. PREDMET PREDMET PREDMET PREDMET ODDAJEODDAJEODDAJEODDAJE::::    
    

Poslovni prostor Poslovni prostor Poslovni prostor Poslovni prostor ----    trgovina št. 5 na naslovu Apače 47 v bruto izmeri 62,94 m2.trgovina št. 5 na naslovu Apače 47 v bruto izmeri 62,94 m2.trgovina št. 5 na naslovu Apače 47 v bruto izmeri 62,94 m2.trgovina št. 5 na naslovu Apače 47 v bruto izmeri 62,94 m2.    
        
Za objekt je pridobljena energetska izkaznica št. 2015Za objekt je pridobljena energetska izkaznica št. 2015Za objekt je pridobljena energetska izkaznica št. 2015Za objekt je pridobljena energetska izkaznica št. 2015----168168168168----127127127127----19363 in velja do 7.5.2025. 19363 in velja do 7.5.2025. 19363 in velja do 7.5.2025. 19363 in velja do 7.5.2025. 
Objekt grajen leta 1841. Številka stavbe 323 posamezni del stavbe št. 5.Objekt grajen leta 1841. Številka stavbe 323 posamezni del stavbe št. 5.Objekt grajen leta 1841. Številka stavbe 323 posamezni del stavbe št. 5.Objekt grajen leta 1841. Številka stavbe 323 posamezni del stavbe št. 5.    
 
Kot NAJEMNIK nosim poleg najemnine še naslednje stroške: 
- obratovalne stroške, stroške vzdrževanja skladno z najemno pogodbo in stroške nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča. 
 
 
2.2.2.2. PODATKI O PONUDNIKU:PODATKI O PONUDNIKU:PODATKI O PONUDNIKU:PODATKI O PONUDNIKU:    

 
Ime in priimek 
(fizična oseba)………………………………………………………………………………………… 
 
Naziv organizacije 
 (firme):…………………………………………………………………………………………...….. 
 
Zakoniti zastopnik  
(firme) :………………………………………………….…………………………………………... 
 
Naslov (sedež):……………………………………………………………………………………… 
 
Telefonska številka:………………………………………………………………………………. 
 
EMŠO/Matična številka:…………………………………………………………………………. 
 
Davčna številka:………………………………………………………………………………….. 
 
Številka TRR:…………………………………………………odprt pri banki…………………… 
 
Kontaktna oseba:………………………………………………………………………………….. 
    
3.3.3.3. PONUJENA PONUJENA PONUJENA PONUJENA MESEČNA MESEČNA MESEČNA MESEČNA najemninanajemninanajemninanajemnina    (ustrezno izpolni)(ustrezno izpolni)(ustrezno izpolni)(ustrezno izpolni)    

 
Izhodiščna cena mesečnega najema: 181,64 EUR. Izhodiščna cena mesečnega najema: 181,64 EUR. Izhodiščna cena mesečnega najema: 181,64 EUR. Izhodiščna cena mesečnega najema: 181,64 EUR.  
 
PONUJENA MESEČNA NAJEMNINA  znaša…………………………..EUR. Izhodiščna cena 
MESEČNEGA NAJEMA znaša 181,64 EUR- ponudnik, ki bo ponudil nižjo najemnino bo 
izločen. 
 
 
 
 
 



    
A.A.A.A. VARŠČINAVARŠČINAVARŠČINAVARŠČINA    
  
Najugodnejšemu ponudniku se  varščina v višini ENOMESEČNE IZHODIŠČNE NAJEMNINE in 
sicer: 181,64 EUR.181,64 EUR.181,64 EUR.181,64 EUR. 
 
PRILOGA: dokazilo o vplačilu varščine.PRILOGA: dokazilo o vplačilu varščine.PRILOGA: dokazilo o vplačilu varščine.PRILOGA: dokazilo o vplačilu varščine.    
 
B.B.B.B. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA ZBIRANJA PONUDBZBIRANJA PONUDBZBIRANJA PONUDBZBIRANJA PONUDB    
 
Kot ponudnik izrecno izjavljam, da sem seznanjen z vsemi navedenimi pogoji javnega zbiranja 
ponudb ter mi je v celoti poznano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo NAJEMAM. 
Hkrati izrecno izjavljam, da bom  poslovni prostor najel izključno za izvajanje trgovinske dejavnosti 
s trženjem lokalnih proizvodov z možnostjo izvedbe degustacij in organizacije dogodkov kot je 
navedeno v razpisu, kar je razvidno iz priloženega PROGRAMA PONUDBE. 
 
C.C.C.C. VELJAVNOST PONUDBEVELJAVNOST PONUDBEVELJAVNOST PONUDBEVELJAVNOST PONUDBE    
 
Kot ponudnik izjavljam, da ponudba velja (ustrezno: najmanj do 24.10.2019 do dne__________ 
izpolni).  
 
D. OSTALE ZAHTEVANE PRILOGEOSTALE ZAHTEVANE PRILOGEOSTALE ZAHTEVANE PRILOGEOSTALE ZAHTEVANE PRILOGE: 

• dokazilo o registraciji za opravljanje poslovne ali društvene dejavnosti (za fizične 
osebe-potrdilo o vpisu v Poslovni register ter potrdilo o državljanstvu ali kopijo 
osebnega dokumenta; za pravne osebe -izpis iz sodnega registra) 

• program z vsebino ponudbe. 
 

E.E.E.E. IZJAVAIZJAVAIZJAVAIZJAVA    
 
V kolikor bom izbran kot najugodnejši ponudnik bom pred sklenitvijo pogodbe podal pisno izjavo, 
da nisem povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18).   

 
Žig (pravna oseba) 
 
 

 
 
 
DATUM:……………………..     PODPIS PONUDNIKA:………….……… 
        


