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Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine, št. 478-0032/2022 

 

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: ___________________________________________________ 
 
Številka TRR: ______________________________________________________________ 
 
Naziv banke: _______________________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba: ___________________________________________________________ 
 
Elektronski naslov: __________________________________________________________ 
 
Mobilni telefon: _____________________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:  __________________________________________  
 
 

2. Ponudbena cena za nepremičnino:  
 
poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu Trg 
8, Rogatec, ID znak: del stavbe 1178-260-5, na parc. št. 1043/2, k.o. 1178 – Rogatec.                      
Poslovni prostor, z neto tlorisno površino 72,18 m2:______________________________. 

                    (ponujena cena ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti)  

 
3. Dejavnost, ki se jo zaveže ponudnik pričeti izvajati v poslovnem prostoru v roku 

treh mesecev: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

4. Število na novo odprtih delovnih mest:  _______________ 
 
 

5. Izjava o sprejemu razpisnih pogojev 
 
Izjavljam(o), da z oddajo ponudbe v celoti sprejemam(o) pogoje javnega zbiranja ponudb za 
prodajo nepremičnine, št. 478-0032/2022, z dne 25.10.2022 ter da so podatki, ki jih navajam(o) v 
ponudbi resnični. Za  podane  podatke in  njihovo  resničnost  prevzemam(o)  popolno  
odgovornost in se zavedam(o), da lahko neizpolnitev razpisnih pogojev privede do razdrtja 
oziroma razveze prodajne pogodbe. 

mailto:obcina@rogatec.si


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. 

S  podpisom  te  izjave  obenem  dovoljujem(o),  da  Občina  Rogatec  po  potrebi  pridobi  
podatke  iz  uradnih evidenc. 
 
 

6. Izjava o nepovezanosti po 7. odstavku 51. člena ZSPDSLS-1 
 
Izjavljam (o), da s člani komisije in cenilcem (Zdenka Kos) nismo povezani v smislu, kot ga 
določa 7. odstavek 51. člena  ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje: 

- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do 
katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali 
cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali 
v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska 
zveza prenehala ali ne,  

- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca 
oziroma posvojitelja,  

- pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in  
- drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem 

temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja 
dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca 
 
 

7. Izjava o vezanosti ponudnika na dano ponudbo  
 
Veljavnost ponudbe: 90 dni po poteku roka za oddajo ponudb. 

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

Podpis: ……………………….….  

 
(žig, če je ponudnik pravna oseba) 

 
 
 


