
OBCINA RAVNE NA KOROSKEM

URAD ZUPANA
Stevilka: 478-0067 /2020
Datu m: 13. 07 . 2020

Na podlagi 27. ilena Zakona o stvarnem premoZenju driave in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, 5t. 11/18 in 79/78, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), 16. alena
Uredbe o stvarnem premoZenju driave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, 5t. 31/18) in Sklepa obtinskega sveta 5t. 254 z dne 07.07.2020, obiina Ravne na
KoroSkem objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PODELITEV STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO
GLAMPTNG RESORTA NA DELU PARCEL SreVrlra 754,755 tN 764/3, K.O, aa2-

RAVN E

1. NAZIV IN SEDEZ ORGANIZATORJA ]AVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Naziv in sede2 organizatorja javnega zbiranja ponudb je ObEina Ravne na Koroikem,
Gatnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroikem, M5: 5883628, Di 5148626244.

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

2.3. Vrsta pravnega posla:
Vrsta pravnega posla. ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je sklenitev pogodbe o
ustanovitvi stavbne pravice.

2.4. IzhodiStnavrednost:
IzhodiSina vrednost nadomestila za podelitev stavbne pravice zna5a 11.960,00 EUR
(enajsttisoadevetstoSestdeset evrov). Izhodiitna vrednost ne vsebuje davka.

3, POGOJI ZA UDELEZBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

3.1

3.2

Pladilo var5dine v vi5ini 10 o/o izhodi6ine vrednosti, ki se plada najkasneje zadnji
dan izteka roka za oddajo ponudbe. Varidina se nakaie na transakcijski ratun
Obtine Ravne na Koroikem, Gatnikova pot 5, Ravne na KoroSkem, IBAN 5t. 5156
0130 3010 0009 987, odprt pri Banki Slovenije, referenca: SIOO 47a-OO67-2O2O,
z navedbo namena: >>Stavbna pravica Poseka<<.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z objavljenim javnim razpisom
ter izpolnjevati vse pogoje za udeleZbo na tem javnem razpisu.
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni
podjetniki in fizi6ne osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet javnega
razpisa, t.j. n udenje nasta nitven i h ka pacitet.

3.3.

2.L. Predmet javnega zbiranja ponudbi
Podelitev stavbne pravice za ureditev glamping resorta (v nadaljevanju: objekt) in
njegovo obratovanje, leZedega na delu zemljisd s parcelno stevilko 754, 755 in 764/3,
k.o. 882-Ravne, v izmeri 1.000 m2, za dobo 20 let.
Ustanovitev stavbne pravice z vsebino, opredeljeno v tem razpisu, je v javnem interesu.

2.2. Opis nepremiEnin:
ZemljiSda, ki so predmet podelitve stavbne pravice, predstavljajo stavbna zemljiSda na
obmodju Sportnega parka Ravne.

Del zemlji6i v izmeri 1.000 m2, k.o. BB2-Ravne, ki v naravi predstavljajo travnik, kot je
to razvidno iz priloienega grafianega prikaza zemlji5d, na katerem se bo stavbna pravica
dejansko izvrievala, se bo odmeril (postopek parcelacije je Ze v teku) ter bo stavbna
pravica podeljena na parceli, kot jo bo Geodetska uprava RS dolodila na novo
odmerjenem zemljiSdu.
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4. POPOLNA IN PRAVOCASNA PONUDBA V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA

PONUDB:

4.7. Za popolno ponudbo v postopku javnega zbiranja ponudb se iteje:
4.1.1. Ponudba predloZena v slovenskem jeziku, ki vsebuje:

a) Zavezujodo ponudbo na priloZenem obrazcu 5t. 1, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, podpisano s strani ponudnika;

b) Izpolnjene obrazce 5t. 2 do 5t. 9, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
4.1.2. Ponudba, za katero je bila v doloienem roku za oddajo ponudb in v dolotenem
znesku pladana varSdina.

4.2. Za pravodasno ponudbo v postopku javnega zbiranja ponudb se Steje ponudba
oddana in poslana po po5ti na naslov: Obaina Ravne na Koroikem, Gainikova pot
5. 2390 Ravne na KoroBkem, najkasneje 03.08.2020, ali ponudba oddana v
sprejemnl pisarni Obdine Ravne na KoroBkem, najkasneje 03.08.2020 do 15.00
ure. Steje se, da je ponudba prispela pravodasno, 6e je bila zadnji dan roka za
oddajo ponudb oddana na poito s priporoieno poiiljko.

5. POGO]I PODELITVE STAVBNE PRAVICE:

Ponudnik mora izpolnjevati in sprejeti naslednje razpisne pogoje prodaje:
5.1. Stavbna pravica se podeljuje za obdobje 20 let z namenom, da bo ponudnik na

zemlji5du uredil glamping resort (objekt) z najmanj 12 (dvanajstimi)
prenoditvenimi kapacitetami, s potrebno komunalno opremo za obratovanje
objekta.

5.2. Ponudnik bo objekt uredil z lastnimi finaninimi sredstvi, kot tudi bo nosil vse
stroSke za pridobitev potrebne dokumentacije in dovoljenj za gradnjo in
obratova nje objekta.

5.3. Objekt mora biti zgrajen in urejen v skladu s standardi ,n normativi, ki veljajo za
gradnjo, ki se bo izvajala, kot bo izhajalo iz izdelane projektne dokumentacije.
Objekt mora biti zgrajen v skladu z veljavno zakonodajo.

5,4, Ponudnik bo v celoti sam nosil stroSke ureditve zemljiSia za gradnjo in stroSke
prikljuditve objekta na komunalne objekte in naprave.

5.5. Najkasnejii rok za zakljudek ureditve objekta je 4 (6tiri) mesece od dneva
pravnomodnosti vpisa stavbne pravice v zemljiSko knjigo. Kot zakljudek ureditve
Steie datum zakljutka gradbenih del, razviden iz gradbenega dnevnika.

5.6. Najkasnej6i rok za zadetek obratovanja je 6 (sest) mesecev od dneva
pravnomodnosti vpisa stavbne pravice v zemljiSko knjigo. Kot zadetek obratovanja
Steje pridobitev pravnomodnega uporabnega dovoljenja za novo urejeni objekt in
predloiitev le-tega na vpogled prodajalcu.

5.7. V primeru zamude ponudnika s postavitvijo objekta in njegovim obratovanjem
ima Obdina Ravne na Koroikem pravico odstopiti od pogodbe,6e pred tem o svoji
nameri pisno obvesti ponudnika in mu postavi primeren rok za zakljudek ureditve
objekta in zaaetek obratovanja, ponudnik pa tudi v tem roku objekta ne postavi in
ne pridne z njegovim obratovanjem. V tem primeru mora ponudnik v roku 15
(petnajstih) dni obdini Ravne na Koroikem, na podlagi njenega pisnega poziva,
izdati zem lj iSkoknj iino dovolilo za izbris stavbne pravice iz zemljiSke knjige.

6. NADOMESTILO:

Na podlagi PoroEila o ocenjeni vrednosti, ki ga je izdelal zapriseZeni sodni cenilec,
ocenjena vrednost nadomestila predstavlja izhodiS6no vrednost v razpisnem
postopku.
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Ponudniki morajo v ponudbi (Obrazec 5t. 1) ponuditi nadomestilo najmanj v viiini
izhodiidnega nadomestila.
Izbrani ponudnik mora na podlagi 74. dlena ZSPDSLS-1 pladati nadomestilo v 30
(tridesetih) dneh po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice.

7. ROK IN NACIN ODDAJE PONUDBE:

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb v zaprti ovojnici s
pripisom >Ne odpiraj: Podelitev stavbne pravice-Poseka< s priporodeno poiiljko po
poiti na naslov: Obaina Ravne na Koroikem, Gadnikova pot 5,2390 Ravne na
Koroikem, ali osebno v glavni pisarni obdine do roka, dolodenega v toaki 4.2. tega
javnega razpisa, Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov
ponudnika.
V primeru, da je ponudba prepozna t se neodprta vrne poSiljatelju.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli
spremeni ali umakne Ze oddano ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb,
ponudniki ne morejo ved spreminjati ali umikati ponudb.

8 POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA IN MERILO:

Edino merilo za izbor je cena. Izbran bo ponudnik, ki bo za stavbno pravico,
katere podelitev je predmet javnega zbirana ponudb, ponudil najviije enkratno
nadomestilo.
lavno odpiranje ponudb bo dne 05.08.2020, ob 11.00 uri na naslovu Obaina
Ravne na Koroikem, Ga6nikova pot 5,2390 Ravne na Koroikem.
Komisija bo evidentirala prispele ponudbe po vrstnem redu datuma prejema
poiiljke, ki bo razvidna iz Ziga sprejemne pisarne Obiine Ravne na Koroikem.
Komisija bo po evidentiranju prispelih ponudb najprej preverila, ali prispele
ponudbe ustrezajo vsem pogojem iz todke 3. in 4. javnega zbiranja ponudb.
Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku, bo komisija izloiila ter je ne bo
obravnavala. Ponudnik bo pozvan k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe v
delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merilo, doloieno v td. 8.1. tega
javnega zbiranja ponudb (predmet dopolnitve tako ne more biti cena oz. vsi deli,
ki bi lahko vplivali na drugadno razvrstitev ponudbe ponudnika glede na ostale
prejete ponudbe). Rok za dopolnitev ponudbe je 5 (pet) dni. Poziv na dopolnitev
ponudb je lahko posredovan tudi elektronsko na elektronski naslov, katerega bo
ponudnik posredoval v ponudbi. Dopolnitev ponudnik lahko posreduje po
elektronski posti, le v kolikor bo potrebno dostaviti original dokumentacijo, bo
ponudnik izrecno opozorjen, da je dopolnitev potrebno podati v fizidni obliki. Pri

tem se bo dan oddaje priporodene po6iljke na po5to zadnji dan roka Stel za
pravodasno dopolnitev. V kolikor ponudba ne bo dopolnjena v roku, dolodenim za
dopolnitev, je komisija ne bo upoStevala in jo bo kot nepopolno izlo6ila.
Po formalnem pregledu ponudb bodo ocenjevane in obravnavane samo ponudbe,
ki bodo izpolnjevale zahtevane razpisne pogoje.
Zakoniti zastopniki in predstavniki ponudnikov, ki se izkazejo s pooblastilom za
zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje
pripombe.

9. POSEBNE DOLOCBE V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

9.1. Postopek odpiranja vodi s strani Zupana imenovana komisija.
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Ponudniki predloiijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vklju6no s potrdilom o plaiilu
va rSiine.
V skladu z osmim odstavkom 51. alena ZSPDSLS-1, se lahko po prejemu ponudb
opravijo dodatna pogajanja, da se doseZe za Obdino Ravne na Koroikem
ugodnejia ponudba.
Vsi ponudniki bodo o izboru obve5deni v roku 30 (trideset) dni od odpiranja
ponudb.
Uspelemu ponudniku bo vplaEana varidina v6teta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v B (osmih) dneh od prejema sklepa o izboru.
Obdina Ravne na Koroikem bo uspelemu ponudniku vrodila v podpis pogodbo o
ustanovitvi stavbne pravice po dokondno zakljuaenem postopku odmere dela
zemlji6i na pristojni geodetski upravi in po pravnomotnem vpisu le-tega v
zemljiSko knjigo, in sicer najkasneje v roku 15 (petnajst) dni od pravnomodnosti
sklepa o dovolitvi vpisa v zemljiSko knjigo, Ponudnik je dolZan skleniti pogodbo o
ustanovitvi stavbne pravice najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po prejemu le-te. V
kolikor izbrani ponudnik ne podpiie pogodbe v navedenem roku, se vpladana
varS6ina zadrii, stavbna pravica pa se ponudi drugemu najugodnejgemu
ponudniku.
Ponudnik bo pridobil pravico do vpisa stavbne pravice v zemljiSko knjigo na
nepremidnini po pladilu celotnega nadomestila lastniku zemljiida. V roku 15
(petnajst) dni po pladilu celotnega nadomestila bo Obtina Ravne na Koroikem
ponudniku izdala zem ljiSkoknj iino dovolilo za vpis stavbne pravice v zemljiiko
knjigo, ponudnik pa mora vloziti predlog za vpis stavbne pravice v zemljiSko
knjigo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od prejema zem lj iSkoknj iinega dovolila.
obiina Ravne na Koroikem in ponudnik se zaveZeta po podpisu pogodbe o
ustanovitvi stavbne pravice, za namen pridobitve gradbenega dovoljenja za
gradnjo objekta, skleniti tudi sluinostno pogodbo za podelitev brezpladne
sluZnostne pravice dostopa in dovoza do nepremiEnine, ki je predmet podelitve
stavbne pravice.
ObEina Ravne na Korodkem in ponudnik sta soglasna, da stroske sestave pogodbe
o ustanovitvi stavbne pravice in sluZnostne pogodbe nosi obdina Ravne na
KoroSkem, stroBke notarske overitve pogodbe, stro5ke davka zaradi pladila
enkratnega nadomestila za stavbno pravico in vpisa stavbne pravice v zemliiSko
knjigo pa nosi ponudnik.
Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje Obdine Ravne na Koro6kem, da bo z
najugodnejSim ponudnikom sklenila pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice.
obEina Ravne na Koroskem lahko ustavi postopek podelitve stavbne pravice do
sklenitve pogodbe, pri demer se ponudnikom povrnejo stroiki v viSini izkazanih
stroSkov za prevzem razpisne dokumentacije in morebitne vpladane varidine.
Protikoru pcijska klavzula: Obdina Ravne na Koroikem bo iz postopka izbire izlodila
ponudnika, pri katerem obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali druga oseba v
njegovem imenu, delavcu Obdine Ravne na Koro5kem ali drugi osebi, ki lahko
vpliva na odloaitev Obdine Ravne na KoroSkem v postopku podelitve stavbne
pravice, obljubil, ponudil, ali dal kakrinokoli (premoZenjsko ali nepremoZenjsko)
korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odloaitev Obiine
Ravne na Koroikem glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. v zvezi z

navedenim se upoitevajo dolodbe Zakona o integriteti in prepretevanju korupcije
(Uradni list RS, 5t. 69/11 - uradno prediSieno besedilo).

1O. PO'ASNILA V ZVEZT Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

10.1. Razpisna dokumentacija s prilogami je objavljena na spletni strani obdine:

l

ravne.sr



10.2. Ce ponudnik Zeli dobiti kakrina koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali
pripravo ponudbe mora najkasneje tri dni pred skrajnim rokom za sprejemanje
ponudb zastaviti vpra5a nja na elektronski naslov obaine: obcina@ravne.si

10.3. Vsa morebitna vpraSanja in ostala korespondenca v zvezi s pozivom za javno
zbiranje ponudb mora biti predloZena v slovenskem jeziku.

11. RAZPISNA DOKUMENTACUA:

Razpisna dokumentacija objave javnega razpisa o javnem zbiranju ponudb obsega
spodnje (vsi obrazci so sestavni del javnega zbiranja ponudb):

Navedeno besedilo javne objave razpisa o javnem zbiranju ponudb za podelitev
stavbne pravice;
Ponudba (Obrazec 1),
Izjava ponudnika, da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa
(Obrazec 2),
Izjava ponudnika, da ni pravnomodno obsojen (Obrazec 3),
Izjava zakonitega zastopnika ponudnika, da ni pravnomodno obsojen (Obrazec 4),
Izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku (Obrazec 5).
Izjava zakonitega zastopnika ponudnika, da ni v kazenskem postopku (Obrazec
6),
Izjava ponudnika, da zoper njega ni zadet postopek, katerega posledica bi bila
preneha nje njegovega poslovanja (obrazec 7),
Izjava ponudnika, da ima poravnane davke in prispevke (Obrazec 8),
izjava ponudnika, da ni povezana oseba po 7. odstavku 51. dlena ZSPDSLS - 1
(Obrazec 9),
Vzorec pogod be (Obrazec 10)
Grafidna priloga.
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Obrazec 1

PONUDBA

Predmet ponudbe
PODELITEV STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO

GLAMIPNG RESoRTA, na zemlji5aih s parc. 5t. 754, 755
in 76413, vse k,o, 882-Ravne

Naziv ponudnika

Podatki o ponudniku:

1. Ponujamo enkratno nadomestilo za stavbno pravico: UR
(vpisati najmanj izhodiSdno vrednost iz javnega razpisa)

Enkratno nadomestilo ne vsebuje davka.

2. Ponudba velja 180 dni od roka za oddajo ponudb.

3. Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolodili javnega zbiranja ponudb ter pogoji
za udeleZbo, da smo jih razumeli in z njimi soglaBamo.

Kraj in datum: Zigi Podpis ponudnika:

odprt pri banki
odprt pri banki
odprt pri banki
odprt pri banki

6

NASLOV OZ, SEDEZi
]D ZA DDV:
PRISTO]NI FINANCNI URAD
MATICNA STEVILKA PONUDNIKA:
STEVILKE TRANSAKC]]SKIH
RA.UNoV/BANKE:

KONTAKTNA OSEBA:
E-POSTA KONTAKTNE OSEBE:
TELEFON:
POOBLASCENA OSEBA ZA
PODPIS PONUDBE IN POGODBE:
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Obrazec 2

IZJAVA PONUDNIKA,
DA JE REGISTRIRAN ZA DE]AVNOST, KI JE PREDMET JAVNEGA RAZPISA

PONUDNIK

izjavljamo,

da smo registrirani za naslednje dejavnosti:

SIFRA
deiavnosti

NAZIV dejavnosti

lYed naiimi registriranimi dejavnostmi je tudi dejavnost, ki je predmet javnega razpisa.

Kraj in datum: Zigi Podpis ponudnika:

1
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Obrazec 3

IZJAVA PONUDNIKA,
DA NI PRAVNOMO.NO OBSOJEN

PONUDNIK

izjavljamo,

da nlsmo pravnomodno obsojeni za katero izmed naslednjih kaznivih dejanj:

hudodelsko zdruZevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah
nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril,
dajanje podkupnine,
jemanje pod kupnine
sprejema nje da ri I za nezakon ito posredova nje,
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija,
poslovna golj ufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti,
zatajitev fina ntnih obveznosti,
goljufija zoper finandne interese Evropskih skupnosti,
pra nje denarja.

Izjavljamo, da soglaSamo s tem, da Obdina Ravne na Koroikem pridobi podatke o
izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev
osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

Kraj in datum: 2ig: Podpis ponudnika:

li
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Obrazec 4

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PON UDNIKA,
DA NI PRAVNOMOCNO OBSOJEN

PONU DN]K

izjavljam,

hudodelsko zd ruieva nje,
sprejemanje podkupnine pri volitva h,
nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril,
jemanje podkupnine,
dajanje podku pnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija,
poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti,
zatajitev fina nin ih obveznosti,
qoljufija zoper finandne interese Evropskih skupnosti,
pra nje denata.

Izjavljamo, da sogla6amo s tem, da Obdina Ravne na KoroSkem pridobi podatke o
izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev
osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

Kraj in datu m: Zigi

r)

da nisem pravnomodno obsojen/a za katero izmed naslednjih kaznivih dejanj:

Pod pis ponudnika:
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Obrazec 5

IZJAVA PONUDNIKA,
DA NI V KAZENSKEM POSTOPKU

PONUDN]K

izjavljamo,

da nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj:

hudodelsko zd ruZeva nje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah,
nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno daja nje daril,
dajanje podkupnine,
jemanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
g o lj ufij a,
poslovna golj ufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti,
zatajitev finandnih obveznosti,
goljufija zoper finandne interese Evropskih skupnosti,
pranje dena rja.

Izjavljamo, da soglaiamo s tem, da Obtina Ravne na Koroikem pridobi podatke o
izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev
osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

Kraj in datu m: Zigi Podpis ponudnika:
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IZ'AVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA,

DA NI V KAZENSKEM POSTOPKU

PONUDNIK

izjavljam,

da nisem v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj:

hudodelsko zdruZevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah,
nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril,
dajanje pod kupnine,
jemanje podkupnine,
sprejema nje da ri I za nezakon ito posredovanje,
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija,
poslovna golj ufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti,
zatajitev fina nanih obveznosti,
goljufija zoper finanine interese Evropskih skupnosti,
pra nje dena rja.

Izjavljamo, da sogla5amo s tem, da Obiina Ravne na Koroikem pridobi podatke o
izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev
osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

Kraj in datum: Zigi Podpis ponudnika:
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IZJAVA PONUDNIKA,
DA ZOPER N]EGA NI ZA.ET POSTOPEK, KATEREGA POSLEDICA BI BILA

PRENEHAN]E NJEGOVEGA POSLOVANJA

PONt]DNIK

izjavljamo,

da zoper nas ni zaaet ali uveden:

postopek prisilne poravnave,
steiajni postopek,
likvidacijski postopek,
drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje nasega poslovanja,
drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi driave, v kateri
imamo sedeZ.

Izjavljamo, da soglaiamo s tem, da ObEina Ravne na Koroikem pridobi podatke o
izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev
osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

Kraj in datum: 2ie: Podpis ponudnika:
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IZJAVA PONUDNIKA,
DA IMA PORAVNANE DAVKE IN PRISPEVKE

PONUDN]K

iziavljamo,

da smo poravnali:
- vse svoje davke in prispevke;
- vse druge obvezne dajatve v skladu s predpisi drZave/ kjer imamo svoj sedeZ.

Izjavljamo, da sogladamo s tem, da Obaina Ravne na KoroSkem pridobi podatke o
izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev
osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

Kraj in datum: Ztg: Podpis ponudnika:
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PONUDNIK

izjavljamo,

da nismo povezana oseba po 7. odstavku 50. ilena ZSPDSLS - 1:

fizidna oseba, ki je s dlanom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti
do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s 6lanom
komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali
nesklenjeni partnerski zvezi ali v svastvu do drugega kolena, ne glede na to, ali
je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

fiziina oseba, ki je s dlanom komisije ali cenilcem v odnosu skrbniStva ali
posvojenca oziroma posvojitelja,

pravna oseba, v kapitalu katere ima dlan komisije ali cenilec deleZ vedji od 50
odstotkov in

druge osebe, s katerimi je glede na znane okolisaine ali na kakrinem koli pravnem
temelju povezan dlan komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja
dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije 6lana komisije ali
cen ilca.

Kraj in datum: Zigi Podpis ponudnika:
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VZOREC POGODBE:

oBarNA RAVNE NA KoRoSKEM, GaEnikova pot 5, 2390 Ravne na KoroSkem, rD
za 9DV: sl 4a626244, matiina Stevilka 5883628, ki jo zastopa iupan dr. Tomai
ROZE N
(v nadaljevanju: prvopogodbena stra nka )

tn

,IDza

DDV matidna Stevilka

TRR , od prt pri

ki ga zastopa
(v nadaljevanju: drugopogodbena stranka )

skleneta nasled njo

POGODBO O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

1. Elen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da se stavbna pravica po tej pogodbi podeljuje pod pogoji iz javnega zbiranja

ponudb za podelitev stavbne pravice za izgradnjo glamping resorta na delu parcel
stevilka 754, 755 in 764/3, k.o. 882-Ravne (v nadaljevanju: javni razpis), 5t. 478-
0067 /2020 z dne 13. 07. 2oo2;

- da je javno zbiranje ponudb sestavni del te pogodbe;
- da je prvopogodbena stranka izvedla postopek javnega razpisa, v katerem je kot

najugodnejiega ponudnika izbrala drugopogodbeno stranko, z obvestilom o izbiri
ponudnika 4t. 478-0067/2020, z dne _._. 2020

- da je ponudba drugopogodbene stranke za pridobitev stavbne pravice, predloiena
prvopogodbeni stranki dne 2O2O (v nadaljevanju: ponudba), sestavni del te
pogodbe;

- da je nepremianina s parcelno Stevilko 

-, 

k.o. Ravne (v nadaljevanju:
nepremiEnina), ki je nastala po odmeri delov zemljiSd s parc. 5t. 754, 755 in 76413,
k.o. 882-Ravne v izmeri 1.000 m2, in je predmet ustanovitve stavbne pravice, v
celoti v lasti prvopogodbene stranke;

- da je zgoraj navedena nepremifnina na podlagi potrdila o namenski rabi Obtine
Ravne na Koroskem opredeljena kot stavbno zemljisde;

- da je Obdinski svet Obaine Ravne na Koroikem na 12. redni seji dne 1.7.2020
sprejel sklep 5t. 254, da soglaia s podelitvijo stavbne pravice za izgradnjo glamping
nastanitev na delu zemljiSd s parc. 5t. 754,755 in 764/3, k.o. 882-Ravne, v povriini
cca. 1.000 m2;

- da bo ureditev glamping resorta (v nadaljevanju: objekt) potekala skladno z
veljavno zakonodajo, na stroske drugopogodbene stranke;

- da je ustanovitev stavbne pravice z vsebino, opredeljeno v tej pogodbi, v javnem
interesu;

- Obdina Ravne na Koroikem podeljuje stavbno pravico z namenom, da bo
drugopogodbena stanka na zemljiSfu uredila glamping resort (objekt) z najmanj 12
(dvanajstimi) prenoditvenimi kapacitetami, s potrebno komunalno opremo za
obratovanj e objekta.
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2. ilen

Predmet te pogodbe je ustanovitev stavbne pravice za ureditev in obratovanje objekta,
leZedega na zemljisau s parcelno Stevilko _, k.o. 882-Ravne, v izmeri 1.000 m2.

Stavbna pravica se podeljuje za obdobje 20 let z namenom, da bo ponudnik na zemljisdu
uredil glamping resort (objekt) z najmanj 12 (dvanajstimi) prenoaitvenimi kapacitetami,
s potrebno komunalno opremo za obratovanje objekta.

Ponudnik bo objekt uredil z lastnimi finananimi sredstvi, kot tudi bo nosil vse stroike za
pridobitev potrebne dokumentacije in dovoljenj za gradnjo in obratovanje objekta.

Objekt mora biti zgrajen in urejen v skladu s standardi in normativi, ki veljajo za gradnjo,
ki se bo izvajala, kot bo izhajalo iz izdelane projektne dokumentacije. Objekt mora biti
zgrajen v skladu z veljavno zakonodajo.

Ponudnik bo v celoti sam nosil stroike ureditve
prikljuaitve objekta na komunalne objekte in naprave.

zemljiiia za gradnjo in stroSke

Najkasnejii rok za zakljutek ureditve objekta je 4 (5tiri) mesece od dneva
pravnomodnosti vpisa stavbne pravice v zemljiSko knjigo. Kot zakljudek ureditve Steje
datum zakljuika gradbenih del, razviden iz gradbenega dnevnika.

NajkasnejSi rok za zaietek obratovanja je 6 (aest) mesecev od dneva pravnomodnosti
vpisa stavbne pravice v zemljiSko knjigo. Kot zadetek obratovanja Steje pridobitev
pravnomo6nega uporabnega dovoljenja za novo urejeni objekt in predloZitev le-tega na
vpogled prvopogodbeni stra n ki.

3. ilen
Prvopogodbena stranka daje drugopogodbeni stranki s podpisom te pogodbe izrecno
pooblastilo za izvedbo vseh aktivnosti, vkljuino s pridobivanjem vseh upravnih in drugih
dovoljenj in soglasij, potrebnih za ureditev in obratovanje objekta.

4. Elen

Pogodbeni stranki sta seznanjeni, da znaia enkratno nadomestilo za stavbno pravico na
podlagi Porodila o ocenjeni vrednosti nadomestila za uporabo stavbne pravice na
nepremidnini, ki ga je izdelal zapriseZeni sodni cenilec, 11.960,00 €.

Drugopogodbena stranka je dolina v roku 30 (trideset) dni od sklenitve te predpogodbe
plaaati enkratno nadomestilo za stavbno pravico v znesku € (z besedo:

evrov), vpladana varidina kupca v znesku € pa se
je vitela v tako doloieno nadomestilo. Navedeni znesek nadomestila ne vsebuje davka.

Drugopogodbena stranka mora na podlagi 74. ilena ZSPDSLS-1 plaaati nadomestilo v 30
(tridesetih) dneh po sklenitvi po sklenitvi pogodbe.

Pladilo nadomestila v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Nadomestilo
se nakaZe na transakcijski radun Ob6ine Ravne na Koroikem, Gainikova pot 5, Ravne na

l6

drugopogodbena stranka ieli pridobiti stavbno pravico z namenom, da bo na
zemljiSiu zgradila glamping resort (v nadaljevanju: objekt) z najmanj 12
(dvanajstimi) prenoditvenimi kapacitetami, s potrebno komunalno opremo za
obratova nje objekta.;
da je drugopogodbena stranka podala izjavo, da ni povezana oseba po 7. odstavku
51. 6lena ZSPDSLS-1.
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Koroikem, IBAN 5t. 5156 0130 3010 0009 987. odprt pri Banki Slovenije. V kolikor
kupnina ni pladana v roku, se Steje posel za tazvezan po samem zakonu, var5dina pa se
zadrZi kot pogodbena kazen.

Drugopogodbena stranka bo pridobila pravico do vpisa stavbne pravice v zemljisko knjigo
na nepremitnini po pladilu celotnega nadomestila lastniku zemljiSda. V roku 15 (petnajst)
dni po platilu celotnega nadomestila bo Obdina Ravne na Koroikem ponudniku izdala
zem lj iikoknj iZno dovolilo za vpis stavbne pravice v zemljiSko knjigo, ponudnik pa mora
vloZiti predlog za vpis stavbne pravice v zemljiSko knjigo najkasneje v 15 (petnajstih)
dneh od prejema ze m lj iSkoknj iZnega dovolila.

6. ilen
Drugopogodbena stranka prevzame nepremi.nino v stanju v kakrsnem je v roku pet (5)
dni po sklenitvi te pogodbe.

7. iten
V primeru zamude drugopogodbene stranke s postavitvijo objekta in njegovim
obratovanjem ima prvopogodbena stranka pravico odstopiti od pogodbe, de pred tem o
svoji nameri pisno obvesti drugopogodbeno stranko in mu postavi primeren rok za
zakljudek ureditve objekta in zadetek obratovanja, drugopogodbena stranka pa tudi v
tem roku objekta ne postavi in ne pridne z njegovim obratovanjem. V tem primeru mora
drugopogodbena stranka v roku 15 (petnajstih) dni prvopogodbeni stranki, na podlagi
njenega pisnega poziva, izdati zem lj iSkoknj iZno dovolilo za izbris stavbne pravice iz
zemljiSke knjige.

8. ilen
Drugopogodbena stranka je dolZna od dneva podpisa te pogodbe dalje pladevati vse
davke, prispevke in druge javnopravne dajatve, ki se nanaiajo na zemljiSde, na katerem
je pridobila stavbno pravico.

Drugopogodbena stranka je dol2na zemljiSie in objekt uporabljati ter vzdrievati kot
dober gospodar tako, da jih vzdriuje v uporabnem stanju in s tem v zvezi nosi vse
stroike tekodega vzdrZevanja, energije in druge stroike, ki se nana5ajo na objekt,

Drugopogodbena stranka od dneva podpisa te pogodbe odgovada za vso ikodo, ki bi
nastala lastniku in/ali tretjim osebam na zemljiSdu ali objektu, ki je predmet te pogodbe
oziroma za 5kodo, ki bi nastala iz ali zaradi zemljiSda oziroma objekta.

Drugopogodbena stranka prevzema odgovornost za zavarovanje zemljiSda in objekta ter
uporabe objekta, ki je predmet stavbne pravice.

Po preteku 20 let, stavbna
prvopogodbene stra n ke.

9. 6len

pravica preneha obstajati, zato postane objekt last

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je prvopogodbena stranka po prenehanju stavbne
pravice na podlagi poteka iasa, za katero je ta ustanovljena, dolZna drugopogodbeni
stranki plaaati nadomestilo v viSini najved polovice povedanja trZne vrednosti
nepremiinine.
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5. Elen

Drugopogodbena stranka lahko prenese stavbno pravico po tej pogodbi na tretjo osebo le
z izrecnim pisnim soglasjem prvopogodbene stranke.
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Pogodbeni stranki se dogovorita, da se povedanje tr2ne vrednosti nepremidnine doloii
tako, da pogodbeni stranki skupaj imenujeta izvedenca ustrezne stroke, ki bo ocenil
povedanje trzne vrednosti, in sicer na nadin, da bo ocenil razliko med vrednostjo
zemljiSda brez objekta, ki je predmet pogodbe, in vrednostjo zemljiSia z objektom, ki je
predmet pogodbe. V tem primeru nosita pogodbeni stranki stroike za izvedenca po
enakih delih. Ce pogodbeni stranki ne bosta mogli dosedi soglasja glede imenovanja
izvedenca, imenuje vsaka od pogodbenih strank svojega izvedenca, kot povedanje trZne
vrednosti pa se vzame povpretje obeh cenitev. V tem primeru nosita pogodbeni stranki
strogke vsaka za svojega izvedenca.

Pogodbeni stranki se lahko dogovorita tudi, da drugopogodbena stranka po poteku
stavbne pravice prvopogodbeni stranki preda nazaj v last nepremidnino brez objekta, ki
je predmet te pogodbe. V tem primeru prvopogodbena stanka drugopogodbeni stranki
nadomestila ob prenehanju stavbne pravice ne dolguje in je le-to enako nid.
Drugopogodbena stranka je dolina v tem primeru po prenehanju stavbne pravice na
nepremidnini vzpostaviti prvotno stanje.

1O. ilen
Prvopogodbena stranka je upraviiena po izteku obdobja, za katerega je ustanovljena
stavbna pravica, zahtevati izbris stavbne pravice iz zemljiSke knjige.

Drugopogodbena stranka je dolZna v primeru preddasne prekinitve stavbne pravice, po
izteku obdobja, za katero je ustanovljena, ali ob sporazumnem prenehanju pogodbe,
nepremiinino, ki je predmet pogodbe in objekt stojed na nepremiinini, razbremeniti vseh
bremen (npr. hipoteke ali drugega bremena). V ta namen se zaveZe ob prenehanju
stavbne pravice poskrbeti za izbris bremen na nepremitnini iz zemljiSke knjige.

Pogodbeni stranki lahko skleneta posebni dogovor za primer, de je znesek hipoteke ali
bremena, ki bremeni nepremiEnino, niiji od nadomestila, ki ga je prvopogodbena stranka
dolZna drugopogodbeni stranki ob prenehanju stavbne pravice, da se viSina nadomestila,
ki ga mora prvopogodbena stranka pladati drugopogodbeni stranki, zniZa za viiino
bremena, ki je vknjizeno v zemljisko knjigo.

11. ilen

Stavbna pravica lahko predaasno preneha
strankama.

na pod lagi sporazuma med pogodbenima

V primeru, da se pogodbeni stranki sporazumeta o predaasnem prenehanju stavbne
praviceT mora imetnik stavbne pravice lastniku izdati overjeno zem lj iSkoknj iZno dovolilo
za izbris stavbne pravice iz zemlji6ke knjige.

12. ilen
Pogodbeni stranki se zaveZeta po podpisu pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, za
namen pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta, skleniti tudi sluZnostno
pogodbo za podelitev brezpladne sluZnostne pravice dostopa in dovoza do nepremidnine,
ki je predmet podelitve stavbne pravice.

13. tlen
Vsa korespondenca med strankama, na katere je vezan kakrsen koli rok ali pravna
posledica, se poiiljajo priporoieno po po5ti s povratnico in udinkujejo od dneva prejema
pisanja s strani naslovnika.
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14, ilen

Drugopogodbena stranka se obveZe kriti vso morebitno ikodo oziroma zahtevke iz
naslova podkodb na sosednjih objektih v dasu gradnje objekta.

15, ilen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da stroske sestave pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice
in sluZnostne pogodbe nosi Ob6ina Ravne na Koroikem, stroike notarske overitve
pogodbe, stroike davka zaradi pladila enkratnega nadomestila za stavbno pravico in
vpisa stavbne pravice v zemljisko knjigo pa nosi ponudnik.

15, ilen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe najprej reievali sporazumno, de
pa to ne bo mogo6e, bo o njih odlodalo stvarno pristojno sodi6de na obmodju
prvopogodbene stra n ke.

17. Elen

Pogodba je sklenjena v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2
izvoda.

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiseta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank.

Stevilka :

Datu m : Datu m :

Prvopogodbena stranka :

Obdina Ravle na Koro5kem
Zupan -

dr. Tomai ROZEN

Drugopogodbena stranka :

Direktor
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