
 
 
 
 
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja, na podlagi 50. in 53. čl. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 
11/18 in 79/18), 107. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.: št. 69/03, 18/04 – 
ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – 
ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem za leto 2020, ki je priloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o Proračunu Občine Pivka za leto 2020  (Uradni list RS, št. 119/2020 z dne 7.9.2020)   
 
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka 

 
 
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 
6257  Pivka, tel.: 05 72 10 100, fax: 05 72 10 102. 
 
 
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena: 
2.1.  
Garaža, neto tlorisna površina 30.14 m2, Postojnska cesta 7, 6257 Pivka, par. št. 1025/15 in 
1030/9 k.o. Petelinje, ID oznaka: 2501-417-16, Energ. Razred: /, št.izkaznice: 2020-638-168-82469 
Izhodiščna cena: 6.000,00 € 
Garaža je zasedena z najemnikoma, ki jo imata v najemu za nedoločen čas.  
2.2. 
Stanovanje št. 1, neto tlorisna površina 72.30 m2, Kolodvorska cesta 26, 6257 Pivka, parc. št. 
4251/5 k.o. Petelinje, ID oznaka: 2501-637-1, Energ. Razred: G (283 kWh/m2)   
Izhodiščna cena: 21.000,00 € 
2.3. 
Stanovanje št. 4, neto tlorisna površina 78.50 m2, Kolodvorska cesta 26, 6257 Pivka, parc. št. 
4251/5 k.o. Petelinje, ID oznaka: 2501-637-4, Energ. Razred: G (359 kWh/m2)   
Izhodiščna cena: 23.000,00 € 
2.4. 
Stanovanje št. 6, neto tlorisna površina 103.60 m2, Kolodvorska cesta 26, 6257 Pivka, par. št. 
4251/5 k.o. Petelinje, ID oznaka: 2501-637-6, Energ. Razred: G (338 kWh/m2)   
Izhodiščna cena: 15.000,00 € 
2.5. 
Stanovanje št 8., neto tlorisna površina 119,20 m2, Snežniška cesta 3, 6257 Pivka, parc. št. 
4190/8 k.o. Petelinje, ID oznaka: 2501-543-8, Energ. Razred stavbe: F (168 kWh/m2)   
Izhodiščna cena:  72.000,00 € 
2.6. 
Stanovanje št. 23, neto tlorisna površina 46,40 m2, Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, parc. št. 
1206/17 k.o. Petelinje, ID oznaka: 2501-363-23, Energ. Razred: E (121 kWh/m2) 
Izhodiščna cena: 35.000,00 EUR  
2.7. 
Stanovanje št. 24, neto tlorisna površina 43.70 m2, Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, parc. št. 
1206/17 k.o. Petelinje, ID oznaka: 2501-363-24, Energ. Razred: E (110.46  kWh/m2) 
Izhodiščna cena: 27.000,00 EUR  
2.8. 
Stanovanje št. 17, neto tlorisna površina 81.30 m2, Vilharjeva ulica 19, 6257 Pivka, parc. št. 
1206/13 k.o. Petelinje, ID oznaka: 2501-334-17, Energ. Razred: C (48.62  kWh/m2) 
Izhodiščna cena: 59.000,00 EUR  
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima pogodbo o najemu za nedoločen čas.  



 
 
2.2. Opis predmeta prodaje 
 
1. Nepremičnine, ki so predmet prodaje so v lasti Občine Pivka. 
2. Nepremičnini 2.1. in 2.8. sta zasedeni z najemniki, ki imajo sklenjeno najemno razmerje za 
nedoločen čas.  
S spremembo lastništva stanovanja novi lastnik vstopil tudi v pravno razmerje obstoječega najema 
za nedoločen čas, kar pomeni, da mora s sedanjim najemnikom  skleniti tudi pogodbo, pod istimi 
pogoji. V skladu z veljavno zakonodajo sprememba lastnika ne vpliva na obstoječa najemna 
razmerja. 
Pravno podlago predstavlja 107. čl. Stanovanjskega zakona, ki pravi, da sprememba lastnika 
stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na 
stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca. 
Novi lastnik stanovanja lahko odpove najem za nedoločen čas tako kot ima po Stanovanjskem 
zakonu pravico to narediti prejšnji lastnik (v tem primeru Občina Pivka). 
3. Garaža in stanovanja, ki so predmet prodaje so prosta drugih stvarnih oz. obligacijskih bremen, 
z izjemo prej navedenih bremen. 
 
 
3. Pogoji prodaje 
 
3.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na 
nepremičninah kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more 
uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.       
 
3.2.  Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po opravljeni 
izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku, 
lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. 
Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, se šteje, da je ponudnik odstopil 
od nakupa, Občina Pivka pa zadrži njegovo varščino.  
                                                                                                                                             
3.3.  Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina pravnega posla.   
               
3.4. Zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca se izda po prejemu 
celotne kupnine.  
 
3.5. Vse stroške povezane z overitvijo, prenosom lastninske pravice, ter davek na promet 
nepremičnin, krije kupec.  
  
  
4. Drugi pogoji prodaje: 
Ni drugih pogojev prodaje. 
 
5. Način in rok plačila kupnine: Rok za plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) je 30 
dni od dneva izdaje računa.  Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnin po 
ponujeni ceni. Kupnino kupec nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-
0100009167 pri Banki Slovenije, v enkratnem znesku.  
 
 
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 
 
6.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 

1. podatke o ponudniku (ime, priimek oz. firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine)  
2. navedbo št. stanovanja in naslov oz. ID znak nepremičnine oz. drugo jasno označbo 
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša 



3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine 
4. priloge iz točke 6.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 

 
6.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo, na naslov Občine Pivka, z vsemi prilogami 
najkasneje do torka 3.11.2020. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega 
razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala. 
 
6.3. Ponudniki morajo oddati  ponudbo priporočeno po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni 
Občine Pivka, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine« na naslov 
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. 
 
6.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti: 

1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba) 
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 
mesecev 
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe)  ne starejši od 3 mesecev 
4. potrdilo o plačani varščini  
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev tega javnega zbiranja ponudb 
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo 
ponudbe. 

 
6.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in 
popolne. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasne 
vendar nepopolne ponudbe, komisija  izloči  iz postopka in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na 
navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.  
 
 
7. Varščina:  
 
7.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb  
vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se nakaže na zakladniški podračun 
Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije z navedbo: »plačilo varščine –
»št. stanovanja in naslov oz. ID znak nepremičnine oz. druga ustrezna označba «. 
 
7.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. V kolikor 
ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača 
kupnine, organizator javnega razpisa obdrži v plačano varščino. 
 
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 
 
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe v sredo 4.11.2020 ob 13.00 uri v prostorih 
Občine Pivka.  
V povezavi s COVID-19 morajo ponudniki, ki želijo biti prisotni na javnem odpiranju, svojo 
prisotnost predhodno najaviti in sicer najkasneje do srede dne 4.11.2020 do 11.00 na elektronski 
naslov jana.lemut@pivka.si.  
 
8.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je 
podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene 
kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za posamezno 
nepremičnino. 
 
8.3.  
 
V primeru, da bo prispelo več enakih najugodnejših ponudb za posamezno nepremičnino, bo 
pristojna Komisija pisno obvestila o terminu izvedbe pogajanj v smislu pravil javne dražbe. 



Komisija za izklicno vrednost v postopku javne dražbe določi vrednost, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, pri čemer se kot varščina v postopku javne dražbe šteje že 
vplačana varščina v postopku javnega zbiranja ponudb. 
Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi bo 200,00 EUR.  
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.  
Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati dokler ni končan 
zapisnik o poteku javnega odpiranja ponudb. 
 
8.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni 
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih pogajanjih. 
 
8.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je 
izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje 
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. 
O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.  
 
9. Ogled nepremičnin in informacije:  Vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in 
natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času uradnih ur na tel. št. 05 72 10 
100 ali na elektronski naslov jana.lemut@pivka.si (kontaktna oseba: Jana Lemut). Ogled 
nepremičnin bo možen tako v dopoldanskem kot popoldanskem času v sredo dne 21.10.2020. 
Izjemoma bo možen tudi izven predvidenega termina po predhodnem dogovoru. Besedilo 
javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.pivka.si. 
 
 
 
Pivka, 14.10.2020 
Št.: 478-45/2020-2 
 
 
 

Župan: 
Robert Smrdelj l.r. 
 
 

Priloga: 
- Obrazec Ponudba 


