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Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana - Polje, skladno z
Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18
in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana - Polje, upravljavec
nepremičnin.
Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Nepremičnina paro. št. 1101/20, k.o. 1772 - SLAPE (ID znak: parcela 1772 1101/20), v deležu do
celote, površina parcele je 586,00 m2, in
nepremičnina parc. št. 1101/22, k.o. 1772 - SLAPE (ID znak: parcela 1772 1101/22), v deležu do
celote, površina parcele je 833,00 m2,
ki v naravi predstavljata urejen travnik ob poslovni stavbi
Podatki o namenski rabi zemljišča: območja stavbnih zemljišč (potrdilo o namenski rabi zemljišča, št.
3515-998/2021-2-KF, z dne 16.03.2021).
Status lastništva:
Pri navedenih nepremičninah je v zemljiško knjigo kot lastnik vpisana Republika Slovenija,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, zanjo upravljavec Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana,
Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana - Polje, in sicer v deležu 1/1. Nepremičnini v naravi predstavljata
urejen travnik ob poslovni stavbi. Parceli se nahajata na Studencu ob stavbi Zavoda za varstvo pri
delu, Chengdujska 25, Ljubljana.
Skupna površina predmeta prodaje (obeh nepremičnin): 1.419,00 m2.
Ocenjena vrednost nepremičnin: 307.923,00 EUR, brez vključenih davščin.
Poročilo o oceni vrednosti nepremičnine je izdelala ABAKA d.o.o., Jamnikarjeva ulica 1, 1000
Ljubljana, v mesecu marcu 2021.
Stanje nepremičnin: urejen travnik ob poslovni stavbi.

Registrirani pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
vložna št.:13063000, matična št.:1191004000

Po dejanski rabi je parcela št. 1101/20, k.o. 1772 - SLAPE delno kot kmetijsko zemljišče brez trajnih
nasadov in delno kot nedoločena raba, parcela št. 1101/22, k.o. 1772 - SLAPE, pa kot poseljena
zemljišča.
Izhodiščna cena je 307.923,00 EUR, brez vključenih davščin.
Navedeni nepremičnini se prodajata kot celota.
Pri obeh parcelah je/so vknjižena/e v korist Združene papirnice Vevče, Goričane in Medvode d.d.:
- najemna pravica na temelju Najemne pogodbe z dne 09.01.1861, za zavarovanje vseh pravic,
zagotovljenih v posameznih členih te pogodbe;
- na temelju Najemne pogodbe z dne 10.07.1891 najemne pravice za uporabo potočka in vodarne;
- na temelju Najemne pogodbe z dne 10.07.1891 služnost za postavitev potrebnih nosilcev za
električne kable ter položitev eventuelnih podzemnih kablov in žične napeljave za namen vzpostavitve
prenosa elektrike vodne sile reke Ljubljanice ter imeti dostop peš in s prevoznimi sredstvi;
- na temelju Najemne pogodbe z dne 10.07.1891 služnost, da se neposredno na levem obrežju reke,
med gradom in mostom čez Ljubljanico, ne postavi nobenih novih poslopij in ne izvaja obnovitvenih
del, razen tistih, ki so potrebna za ohranitev poslopja;
Ponudbena cena za navedeni nepremičnini ne sme biti nižja od 307.923,00 EUR.
Varščina znaša 30.792,30 EUR.
Na ponudbeno ceno najugodnejši ponudnik plača še 2% davek na promet z nepremičninami.
Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni od poteka roka za oddajo ponudbe. Ponudbe, ki bodo
veljavne manj, kot je zahtevano oziroma do roka veljavnosti ne bodo vsebovale, bodo izločene.
3. Komisija, cenilec in izjava skladno z IX. odstavkom 51. člena ZSPDSLS-1.
Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija Univerzitetne psihiatrične klinike (UPK)
Ljubljana, imenovana s sklepom, s strani generalnega direktorja UPK Ljubljana.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani
kupci obveščeni.
Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pogodbe podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije
in cenilcem v smislu, kot jo določa IX., v povezavi s VII. odstavkom 51. člena ZSPDSLS-1, ki kot
povezane osebe šteje:
fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega
koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v
zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do
drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala
ali ne,
fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma
posvojitelja,
pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju
povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi
nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
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V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidljivih okoliščin na dan odpiranja ponudb spremeni, poda
komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšemu ponudniku, po
prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po potrebi preostalih sodelujočih.
Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe
Prodaja nepremičnin, sklenjena po metodi javnega zbiranja ponudb. Z najugodnejšim ponudnikom se
sklene pogodba najpozneje v 15 dneh po pridobitvi pisnega soglasja Ministrstva za zdravje k sklenitvi
pogodbe. Ministrstvo za zdravje o izdaji soglasja, ki je obvezna priloga pogodbe, odloči v 30 dneh po
prejetju osnutka pogodbe.
V kolikor izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko prodajalec podaljša rok za
sklenitev pogodbe, ni pa k temu zavezan, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži ponudnikovo
varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
varščino.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (notarske stroške, vpis v zemljiško knjigo, davčne
obveznosti, prevod sodnega tolmača in drugo) plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi
prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmere površin, niti za njihov namen
uporabe. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in
obsegom predmeta prodaje.
Najnižja ponudbena cena
Nainižia ponudbena cena ne sme biti nižia od 307.923,00 EUR, pri čemer ponudbena cena
predstavlia znesek kupnine brez vključenega 2% davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
Način in rok plačila kupnine
Kupnina se v celoti plača v 30-dneh od sklenitve pogodbe na račun, dogovorjen s pogodbo. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se izroči po
prejemu celotne kupnine ter po plačilu davka na promet nepremičnin.
Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v Univerzitetni psihiatrični klinika Ljubljana, Chengdujska
cesta 45, 1260 Ljubljana - Polje, dne 04.05.2021 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih sejne sobe
v 1. nadstropju upravne stavbe.
Ob pristopu na javno odpiranje ponudb, na katerem se bo izvedla izbira najugodnejšega ponudnika,
morajo ponudniki oziroma tretje osebe predložiti dokument, na podlagi katerega jih je mogoče
identificirati. Za fizične osebe se identifikacija opravi z osebnim dokumentom, za pravne osebe pa s
pooblastilom zakonitega zastopnika ter osebnega dokumenta.
Postopek odpiranja ponudb se bo opravil skladno s priporočili NIJZ, dodatna navodila bodo objavljena
na spletni strani UPK Ljubljana, pod rubriko »Novice in obvestilu. V primeru obstoja okoliščin zaradi
COVID-19, zaradi katerih javno odpiranje ponudb ne bo mogoče, bo določen nov termin za odpiranje
ponudb.

Upravljavec lahko po prejemu ponudb s ponudniki opravi dodatna pogajanja.
Komisija lahko v vsakem primeru pozove vse ponudnike k povišanju ponudbene cene.
V primeru, da bo v roku prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so
ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k oddaji nove ponudbe.
V kolikor bodo po oddaji novih ponudb ponudniki vztrajali pri enakih najugodnejših ponudbah, bo
pristojna komisija kot najugodnejšo štela ponudbo, ki bo oddana kot prva, na podlagi pregleda potrdila
o oddaji priporočene pošiljke.
Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pogodbe brez odškodninske odgovornosti
odstopi od prodaje.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
Višina varščine
Varščina za predmet prodaje znaša 30.792,30 EUR.
Varščina se plača najkasneje do 23.04.2021 do 15.00 ure, na transakcijski račun UPK Ljubljana
številka: 8156 0110 0603 0277 991, sklic na številko 00-430422021, z navedbo namena nakazila:
Javno zbiranie ponudb 1772 — Slape.
V primeru, da bo ponudnik predložil potrdilo o pravočasnem plačilu varščine, a priliv ne bo razviden iz
evidence Uprave Republike Slovenije za javna plačila, tak ponudnik ne bo mogel sodelovati na javnem
zbiranju ponudb.
Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v
roku 7 dni po obvestilu o opravljenem izboru najugodnejše ponudbe.
Kdor vplača varščino, vendar v danem roku ne odda ponudbe, se mu varščina zadrži.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v postavljenem roku ali ne plača kupnine, se varščina
zadrži.
Podrobnejši ni:mon iavneqa zbiranja ponudb
Na javnem zbiranju ponudb uspe tisti ponudnik, ki ponudi najugodnejšo ponudbo, tj. najvišjo ceno.
Javno zbiranje ponudb se opravi, če se ga udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javno zbiranje
ponudb uspelo, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.
V kolikor najugodnejši ponudnik ne podpiše oz. ne plača dogovorjene kupnine, lahko Univerzitetna
psihiatrična klinika k sklenitvi pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika pod pogoji iz
te objave javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin.
Pogoj za sklenitev pogodbe z naslednjim najugodnejšim ponudnikom je plačana varščina v roku 3 dni
od poziva komisije Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, v kolikor bi se varščine, vplačane pred
začetkom javnega zbiranja ponudb že vrnile ponudnikom in pisno soglasje Ministrstva za zdravje za
sklenitev pogodbe.

Če naslednji najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v postavljenem roku ali v skladu s podpisano
pogodbo ne plača kupnine, se varščina zadrži.
10. Pogoii za udeležbo v postopku lavnega zbirania ponudb
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. V postopku javnega zbiranja ponudb kot
ponudnik ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu sedmega
odstavka 51. člena ZSPDSLS-1.
Ponudnik mora poslati s priporočeno pošiljko po pošti v zaprti pisemski ovojnici, na naslov
»Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana — Polje«, z
navedbo »Javno zbiranje ponudb 1772 - Slape«, s pripisom »NE ODPIRAJ«.
Ponudba mora vsebovati:
1. Podatke o ponudniku — PRILOGA 1
2. Izpolnjeno, lastnoročno podpisano izjavo, ki je PRILOGA 2 te javne objave, da:
je seznanjen s predmetom in pogoji javnega zbiranja ponudb in jih v celoti sprejema,
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke,
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR,
3. Dokazilo o vplačani varščini za nepremičnino, za katero je ponudnik poslal ponudbo —
PRILOGA 3,
4. Izpolnjeno in podpisano kupoprodajno pogodbo — PRILOGA 4
Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti s priporočeno pošiljko poslana tako, da jo organizator prejme
najkasneje do dne 28.04.2021 do 12.00 ure. V tem primeru se šteje, da je ponudba pravočasna.
Za vrstni red ponudb se upošteva čas in datum poštnega žiga.
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno
zbiranje ponudb, izločeni iz postopka.
11. Ogled in dodatna pojasnila
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javnega zbiranja ponudb se lahko obrnete na ga. Pia
Barbara Hrovat, telefon 031 699 245, elektronski naslov: pia_barbara.hrovat@psih-klinika.si.
Ogled predmeta v postopku javnega zbiranja ponudb bo organiziran dne 21.04.2021 ob 10.00 uri na
kraju samem. Interesenti se morajo na ogled obvezno predhodno prijaviti na zgoraj navedeni kontakt,
vsaj tri delovne dni pred datumom ogleda, to je najkasneje do dne 16.04.2021 do 15.00 ure. V
primeru, da ne bomo prijeli prijav za ogled, le-ta ne bo izveden.
12. Opozorilo
Organizator lahko do sklenitve pogodbe brez odškodninske odgovornosti postopek javnega zbiranja
ponudb ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, pri čemer se ponudnikom povrnejo
vplačane varščine, brez obresti.

13. Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (ODPRI
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave
osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentarnega gradiva Univerzitetne psihiatrične
klinike Ljubljana je objavljeno na spletni strani:
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Priloga 1
PODATKI O PONUDNIKU
Firma (naziv ponudnika):

Naslov:
Zakoniti zastopnik ponudnika:
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:
ID za DDV:
Matična številka:
Številka transakcijskega računa:
Poslovna banka ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za ta posel
Ime in priimek:
Telefon kontaktne osebe:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
PONUDBENA CENA za nepremičnino:
ID znak: parcela 1772 1101/20 (v deležu 1/1) in
ID znak: parcela 1772 1101/22 (v deležu 1/1),
ki v naravi predstavljata urejen travnik ob poslovni stavbi ZVD,
s skupno površino predmeta prodaje 1.419,00 m2, znaša:
EUR, brez davka na promet nepremičnin.
Ponudba velja do
Kraj in datum:
Ponudnik:
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Priloga 2

IZJAVA

Ponudnik:
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb za prodajo nepremičnin, izjavljam, da:
sem seznanjen s predmetom in pogoji javnega zbiranja ponudb in jih v celoti sprejemam,
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da imam plačane davke in prispevke,
v zadnjih šestih mesecih nisem imel blokiranega TRR.

Kraj in datum:

Ponudnik:

žig in podpis pooblaščene osebe

