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1   POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018; v nadaljevanju: ZSPDS1S-1) in 35. člena Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14, 58/16)  
 

Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem objavlja  
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEZAZIDANIH STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ V POSLOVNO STANOVANJSKEM OBMOČJU ŠMELC V PODPECI, 

ČRNA NA KOROŠKEM 
 

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN OSNOVNI PODATKI O ZBIRANJU 

PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN 
 

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja dveh nezazidanih stavbnih zemljišč s 
komunalno opremo v poslovno stanovanjskem območju Šmelc v Podpeci, Črna na 
Koroškem, in sicer: 
 

Parcela 1: parc. št. 948/38 k.o. 902 Podpeca v velikosti 1.535 m2 
Parcela 2: parc. št. 948/39 k.o. 902 Podpeca v velikosti 1.540 m2 
 
Območje je nepozidano stavbno zemljišče, ki ima sončno lego. Območje je opremljeno s 
komunalno infrastrukturo. Območje parcel leži južno od državne regionalne ceste in ob 
severnem obrežju reke Meže. 
Zemljišče predvideno za gradnjo je delno travnat teren, delno gozdno zemljišče, teren je 
delno raven, delno nagnjen proti vodotoku. Ima sončno lego, primerno za gradnjo 
stanovanjskih stavb z dopolnilno dejavnostjo. 
Na območju je predvidena gradnja dveh stanovanjskih objektov, ki so lahko eno ali 
dvostanovanjski objekti z dopolnilno dejavnostjo. 
Pozidanost gradbenih parcel s stavbami je lahko največ 30 % za stanovanjske objekte 
oziroma 50 % za nestanovanjske objekte.  
 
Nepremičnine so parcelirane in so komunalno urejene. Nepremičnine, ki so predmet prodaje 
so bremen proste, razen morebitnih stvarnih služnostnih pravic za gradnjo in vzdrževanje 
komunalne infrastrukture. Ureditev poslovno stanovanjskega območja Šmelc se načrtuje v 
skladu z izdelanimi Strokovnimi podlagami za poslovno - stanovanjsko območje Šmelc, ki so 
na vpogled v pisarni za Okolje in prostor v prostorih Občine Črna na Koroškem. 
Načrt gradbenih parcel z oznakami oz. ureditvena situacija poslovno - stanovanjskega 
območja Šmelc je razvidna iz Priloge 1 tega razpisa. 
   
 
naročnik: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

                 Center 101, 2393 Črna na Koroškem. 

 
Matična številka: 5883679000, 
ID za DDV: SI 44743548 
                                               

telefon:   02 870 48 10 

faks:                                  02 870 48 21 

elektronska pošta:             obcina@crna.si 

kontaktna oseba:  Tajnica občinske uprave, Irena Nagernik, uni. nov. (02 870 48 16). 
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NAMEN JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB 

 

Namen javnega zbiranja ponudb je pridobiti interesente, ki bodo pod navedenimi pogoji  v tej 
razpisni dokumentaciji kupili gradbeni parceli  za namen izgradnje poslovno - stanovanjskih 
objektov (v nadaljevanju: prijavitelj).  
 
 

POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB   

 

- prijavitelj mora imeti državljanstvo Republike Slovenije, 

- prijavitelj se s pogodbo zaveže, da bo v roku dveh let pričel z gradnjo, 

- prijavitelj se s pogodbo zaveže, da bo v  poslovno – stanovanjskem objektu opravljal le 
  storitvene (poslovne in obrtne)  in manjše oskrbne dejavnosti  
 

- izbrani prijavitelj mora z Občino Črna na Koroškem skleniti pogodbo v 15. dneh po prejetju 

pogodbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Črna na 

Koroškem pravico zadržati vplačano varščino, 

- nakup po načelu videno – kupljeno, 

- v kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb  izkazalo, da 

so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno 

služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture, 

- celotno kupnino za posamezno nepremičnino mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve 

pogodbe oz. izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 

Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, 

prodajalec pa obdrži plačano varščino, 

- ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do roka navedenega v točki 

rok za oddajo ponudbe. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, ne bo 

upoštevana. 

 

MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA ZA PARCELO 

 

Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila 
v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni 
zemljiški knjigi. 
 

VRSTA PRAVNEGA POSLA IN CENA NEPREMIČNIN  
 
Prodaja nepremičnin. 
 
Cena nepremičnine - nezazidano stavbno zemljišče s komunalno opremo - v poslovno  - 
stanovanjskem območju Šmelc v Podpeci znaša 14.81 EUR/m2  brez DDV.  
 
 

ROK ZA ODDAJO PONUDBE 
 
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »NE 
ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE – nezazidanih stavbnih zemljišč v 
poslovno – stanovanjskem območju Šmelc v Podpeci, Črna na Koroškem« na naslov: 
Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, ali jo dostavijo in predajo v 
tajništvu Občine Črna na Koroškem, torej osebno na vložišču Občine Črna na Koroškem, 



 
 

najkasneje do 13.9.2019 do 13. ure. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
naslov ponudnika. 

Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po 
odpiranju ponudb. 

Izbrani ponudnik (najugodnejši prijavitelj) mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva 
k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v 
navedenem roku, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino ter velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Če izbrani 
ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino 
ter velja, da je kupec odstopil od pogodbe. K sklenitvi prodajne pogodbe naročnik pozove 
naslednjega najugodnejšega ponudnika za isto parcelo (v kolikor ga ni, se v novem razpisu 
ponovno ponudi za odkup). 

PRILOGE ZA POPOLNO PONUDBO 
 

- PRIJAVNI OBRAZEC – izpolnjen in podpisan s prilogami: 

- kopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, 

- potrdilo o plačani varščini, 
- kopija davčne številke oz. ID za DDV, 
- IZJAVA O VELJAVNOSTI PONUDBE 
- IZJAVA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV 
 
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni. 

 
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 
 
Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne nepremičnine umakne ali dopolni do roka za 
sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 
 
Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, do bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
kupoprodajno pogodbo za posamezno nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Občina 
Črna na Koroškem lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega 
posla ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne 
plačana varščina. 
 

ROKI 
 

Prijave se zbirajo do 13.9.2019, do 13.00 ure. 
 
 

PRAVOČASNO PREJETE IN POPOLNE PRIJAVE 

 
Pravočasne in popolne prijave bo obravnavala komisija, ki bo imenovana s strani županje in 
bo pooblaščena za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin nezazidanih poslovno 
- stavbnih zemljišč v poslovno - stanovanjskem območju  Šmelc v Podpeci, Črna na 
Koroškem, ter o izbiri vse prijavljene o tem tudi pisno obvestila. 
 



 
 

Občina Črna na Koroškem na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe z 
najprimernejšim prijaviteljem, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla 
ustavi. 
 

POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 
 
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom in oddajo nepremičnin lahko interesenti dobijo na upravi 
občine Črna na Koroškem, pri Ireni Nagernik na telefonski številki 02 87 04 816 in na spletni 
strani Občine Črna na Koroškem: www.crna.si. 

 
POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 
Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija in o izboru pisno obvestila ponudnike v roku 8 
dni po odpiranju prispelih ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 
 
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno nepremičnino bo komisija preverila 
pogoje za udeležbo v postopu javnega zbiranja ponudb in upoštevala merila za izbor 
najugodnejšega ponudnika. 
 
Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo izločeni.  
 
Prijavitelji podajo ponudbo tako, da izpolnijo v razpisni dokumentaciji: 
- PRIJAVNI OBRAZEC,  
- IZJAVO O VELJAVNOSTI PONUDBE 
- IZJAVO O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV 
 
in skupaj z ZAHTEVANIMI PRILOGAMI pošljejo ali predajo ponudbo v tajništvu Občine Črna 
na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. 
 
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo na vložišču Občine Črna na Koroškem, 
vsak delovni dan od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na spletni strani Občine 
Črna na Koroškem http://www.crna.si . 

VARŠČINA 

Prijavitelj sodeluje na razpisu na način, da pred oddajo ponudbe plačajo varščino v višini 
najmanj 10 % izhodiščne cene navedene v tej razpisni dokumentaciji, na TRR Občine Črna 
na Koroškem, številka IBAN: SI56 0110 0010 0007 227, BIC BANKE: BSLJSI2X, s pripisom 
»varščina -  ŠMELC in številko parcele«. Koda namena: OTHR, referenca: SI00 478-0020-
2019XXXXXX (XXXXXX je številka parcele) in jo dokazujejo s priloženim potrdilom o plačani 
varščini. 
 
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim neuspelim 
ponudnikom pa se vrne brez obresti v 15 dneh od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 
 
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine za posamezno nepremičnino, prodajalec 
obdrži varščino. 

http://www.crna.si/
http://www.crna.si/


 
 

STROŠKI VEZANI NA POGODBO 

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet 
nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec 
nepremičnine. 

DRUGI POGOJI 

Občina Črna na Koroškem si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in 
neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne 
komunalne infrastrukture. 

ZAKONSKA PODLAGA 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/2018; v nadaljevanju: ZSPDS1S-1), 
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14, 58/16), 
-  sklep Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, št. 0320-0001/2017-11, z dne 
25.7.2017. 
 

DODATNE INFORMACIJE 

Za morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter ogleda 
nepremičnine se obrnite na Občino Črna na Koroškem, telefon: 02/ 870 48 16; e-mail: 
irena.nagernik@crna.si . 
 
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na krajevno običajen način, t.j. na oglasni 
deski Občine Črna na Koroškem in na spletni strani Občine Črna na Koroškem 
http://www.crna.si.  
 
 
 
Številka: 478-0020/2019 
Datum: 27.8.2019 
  
 
 
 
              OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 
            županja 

  mag. Romana LESJAK 
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PRILOGA 1:  
 

a) Načrt gradbenih parcel z oznakami oz. ureditvena situacija poslovno - stanovanjsko 
območje  Šmelc. 

 

 


