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Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine, št. 478-0003/2022 

 
Upravljavec osebnih podatkov je Občina Rogatec. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva 
na e-mailu: info@intelektum.eu. Osebni podatki se obdelujejo le za namen, za katerega so bili zbrani. Pravico 
imate, da od občine kadarkoli zahtevate popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših osebnih 
podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Več informacij o obdelavi in 
varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni strani https://obcina.rogatec.si/politika-varstva-osebnih-
podatkov/ ali v tajništvu občine. 
 

Priloga št. 1  

PONUDBA 
 

1. Podatki o ponudniku: 
 
Ime in priimek oz. naziv: ______________________________________________________ 
 
Naslov oz. sedež: ___________________________________________________________ 
 
Davčna številka oz. ID za DDV: ________________________________________________ 
 
EMŠO oz. matična številka: ___________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba: ___________________________________________________________ 
 
Elektronski naslov: __________________________________________________________ 
 
Mobilni telefon: _____________________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:  __________________________________________  
 

2. Ponudbena cena:   
- za nepremičnino:  

2 parkirni mesti na parkirišču za tovorna vozila, v posamezni velikosti 75 m2 in 
skupni izmeri 150 m2 (št. 50 in št. 51), ki predstavljata del parcele št. 570/15, k.o. 1178 
Rogatec, v deležu 121/10000:_________________________________________. 

                 (ponujena cena ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti)  

 
3. Izjava o obstoju predkupne pravice v korist ponudnika:  DA             NE  

(ustrezno obkroži) 

4. Izjava o sprejemu razpisnih pogojev 
 
Izjavljam, da z oddajo ponudbe v celoti sprejemam(o) pogoje namere o sklenitvi neposredne 
pogodbe za prodajo nepremičnine, št. 478-0003/2022, z dne 04.04.2022. Izjavljam(o), da mi 
(nam) je stanje nepremičnine v naravi poznano, po načelu videno-kupljeno.  
S  podpisom  te  izjave  obenem  dovoljujem(o),  da  Občina  Rogatec  po  potrebi  pridobi  
podatke  iz  uradnih evidenc. 
 

5. Izjava o vezanosti ponudnika na dano ponudbo  
 
Veljavnost ponudbe: 60 dni po poteku roka za oddajo ponudb. 

 
 
Kraj, datum: ………………….…………………  Ponudnik: ………………………..  
 

Podpis: ……………………….….  

 
(žig, če je ponudnik pravna oseba) 
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