
Obrazec ponudba za odkup (junij 2022) 
 

          
(priimek in ime ali naziv pravne osebe-ponudnika) 
 
 
(naslov stalnega bivališča) 
 
 
(pošta) 
 
 
(telefon) 
 
______________________________________________ 
(datum) 
 
OBČINA PREBOLD 
Hmeljarska 3 
3312 PREBOLD 
 
 

PONUDBA ZA ODKUP – PREDKUPNA PRAVICA 
 
V skladu z 201. členom  Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. list RS št. 199/2022)  podajam ponudbo za 
odkup nepremičnine v območju predkupne pravice občine. 
 
 
KATASTRSKA OBČINA: 
 
 
PARCELNA ŠTEVILKA: 
 
 
PONUDBENA CENA: 
 
 
MOREBITNA DODATNA POJASNILA: 
  
 
 
 
 
        
 
                                                                                                          ___________ 
                                                                                                                 (podpis ponudnika) 
 
201.člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) 
 
(1) Lastnik nepremičnine, ki je v območju predkupne pravice, mora nepremičnino pred prodajo najprej ponuditi v odkup državi ali občini kot 
nosilcu predkupne pravice. O ponudbi in pogojih prodaje, vsebovanih v ponudbi, se lastnik nepremičnine z državo ali občino ni dolžen 
pogajati. 
(2) Država ali občina se o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe pisno izjavi v 15 dneh od njenega prejema. V izjavi o zavrnitvi ponudbe se 
navedeta datum prejema ponudbe in ponujena ceno. 
(3) Če država ali občina v 15 dneh od prejema ponudbe ne predloži izjave o njenem sprejetju, se šteje, da država ali občina ni sprejela 
ponudbe. V tem primeru lahko lastnik nepremičnino proda drugi osebi, pri čemer cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena državi 
ali občini. 
(4) Določba prejšnjega odstavka o višini cene za prodajo nepremičnine drugi osebi veže prodajalca še tri mesece po tem, ko je 
nepremičnino ponudil v odkup, vendar pa mora po preteku tega roka nepremičnino z enako ali drugačno ceno ponovno najprej ponuditi v 
odkup državi ali občini. 
(5) Če občina ne namerava uveljaviti predkupne pravice, se o tem lahko izjavi že v lokacijski informaciji v skladu z 279. členom tega 
zakona, prodajalec pa v treh mesecih od njene izdaje občini ni dolžen dati ponudbe za odkup niti ga v tem roku ne zavezujejo določbe o 
višini cene pri prodaji drugi osebi. 
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(6) Če gre za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije in občina ali država ne uveljavlja predkupne pravice, poteka prodaja 
kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča in gozdove. 
(7) Prodajalec mora v primeru prodaje nepremičnine drugi osebi notarju predložiti pisno ponudbo, ki jo je dal državi ali občini, in izjavo 
države ali občine, da ponudbe ni sprejela ali da ne uveljavlja predkupne pravice, ali dokazilo o tem, da je že preteklo 15 dni od njegove 
ponudbe. Notar mora pred overitvijo podpisa preveriti, ali je bila ponudba vložena in ali občina ali država dejansko ni izdala izjave v 
predpisanem roku. 
(8) Pogodba, sklenjena v nasprotju s tem členom, je nična. 
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