
       

 

 

VABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. 15/2015 

- ODKUP GOZDNIH IN/ALI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ - 

 
Športna unija Slovenije vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za odkup 
gozdnih in/ali kmetijskih zemljišč. 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z navodili zapisanimi v tem vabilu k oddaji ponudbe 
ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo. Ponudbe so lahko oddane za posamezno zemljišče ali za več 
zemljišč skupaj. 

1. PODATKI O NAJEMODAJALCU  
 
ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE  
Vodnikova cesta 155  
1000 Ljubljana 
 
2.  POGOJI SODELOVANJA  
 
Na povabilo k oddaji ponudbe se lahko prijavijo zainteresirani ponudniki (Pravne in fizične osebe). 
 
3. PREDMET PONUDBE  
 
Športna unija Slovenije proda več nepremičnin, ki v naravi predstavljajo gozdna in kmetijska zemljišča 
na različnih območjih po Sloveniji. Predmet ponudbe so naslednja zemljišča: 
 
ZAPOREDNA ŠT. 1-15/2015 
Vrsta nepremičnine: Gozdno zemljišče  
Lokacija: Občina Dolenjske Toplice 
Parcele: Št. k.o.: 1500; Naziv k.o.: Dobindol; Št. parcele: 4093/172, 4093/200, 4093/201, 4093/202, 
4093/203. 
Minimalna cena: 13.000,00 EUR (po cenitvi) 
Dimenzije: površina skupaj  7548 m2. 
 
ZAPOREDNA ŠT. 2-15/2015 
Vrsta nepremičnine: Gozdno zemljišče in travnik  
Lokacija: Občina Kamnik 
Parcele: Št. k.o.: 1923; Naziv k.o.: Motnik; Št. parcele: 7/2, 8.  
Minimalna cena: 1.049,30 EUR (po cenitvi) 
Dimenzije: površina skupaj  1499 m2. 
 
ZAPOREDNA ŠT. 3-15/2015 
Vrsta nepremičnine: Kmetijsko zemljišče  



       

 

 

Lokacija: Občina Krško 
Parcele: Št. k.o.: 1332; Naziv k.o.: Podbočje; Št. parcele: 655/2.  
Minimalna cena: 4.918,32 EUR (po cenitvi) 
Dimenzije: površina skupaj  1012 m2. 
 
ZAPOREDNA ŠT. 4-15/2015 
Vrsta nepremičnine: Gozdno zemljišče  
Lokacija: Občina Sevnica 
Parcele: Št. k.o.: 1381; Naziv k.o.: Boštanj; Št. parcele: 645. 
Minimalna cena: 809,16 EUR 
Dimenzije: površina skupaj  1226 m2. 
 
ZAPOREDNA ŠT. 5-15/2015 
Vrsta nepremičnine: Gozdno zemljišče  
Lokacija: Občina Škofja Loka 
Parcele: Št. k.o.: 2035; Naziv k.o.: Škofja Loka; Št. parcele: 720/2, 721/2.  
Minimalna cena: 3.011,90 EUR (po cenitvi) 
Dimenzije: površina skupaj  2619 m2. 

 
4. VSEBINA PONUDBE  
 
Ponudba mora zajemati naslednje elemente: 

 osnovni podatki ponudnika (fizična oseba: ime, priimek, stalni naslov bivanja, davčna številka, 
mobilni telefon; pravne osebe: naziv, naslov sedeža, davčna št. oz. ID za DDV, podatki o 
zakonitem zastopniku, mobilni telefon) 

 Zaporedna številka po navedenem vabilu k oddaji ponudbe ter zavezujoča ponujena cena 
odkupa za m2;  

 
Opomba: odkup se bo z izbranim ponudnikom izvršil čim prej, najkasneje do 1.11.2015 
 
5.  PREDLOŽITEV PONUDBE 
 
Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena najemodajalcu do vključno 14.08.2015.  
 
Za pravočasno prispele ponudbe se bo štela elektronska pošta (poslati na: info@sportna-unija.si)  ali 
v pisni obliki posredovana ponudba (poslati na: ŠUS, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, s pripisom 
VOP-12/2015), ki jo bo najemodajalec prejel do dne 14. 08. 2015.  
   
Vse nepravočasno prispele ponudbe bo najemodajalec izločil iz postopka obravnavanja ponudb.  
 
6.  OBRAVNAVANJE PONUDB 
 
Ponudbe bo obravnavala Komisija za razpise. Nepopolne, pomanjkljive ali nepravočasne ponudbe 



       

 

 

bodo izločene iz nadaljnjega postopka.  
Na podlagi obravnave prispelih ponudb bo Komisija za razpise izbrala najprimernejšega ponudnika 
na osnovi posredovane vsebine ponudbe, predvsem pa ponujene cene za odkup zemljišča, ki je 
predmet odkupa. Komisija bo Izvršnemu odboru podala predlog, s katerim ponudnikom naj se sklene 
prodajna pogodba, kot je navedeno v tem vabilu k oddaji ponudbe.  
 
Izvršni odbor bo na svoji seji na podlagi poročila Komisije za razpise odločil o morebitni prodaji. Izvršni 
odbor ima pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in po potrebi ponovno objavi vabilo k oddaji 
ponudbe.  
 
7. INFORMACIJE 
 
Vse informacije v zvezi s tem povabilom k oddaji ponudbe kakor tudi za morebitni ogled zemljišča se 
lahko dobi le v pisni obliki. In sicer tako, da se morebitna vprašanja pošlje na elektronski naslov 
info@sportna-unija.si.  

Datum in kraj objave povabila: 21.07.2015, www.sportna-unija.si 

 
 

 

mailto:info@sportna-unija.si
http://www.sportna-unija.si/

