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Vsem zainteresiranim ponudnikom! Ljubljana, 25. 5. 2021

Vabilo k oddaji nezavezujočih 
ponudb za nakup turističnega 
območja “Na Brezovici” pri   
Novem mestu – prva faza prodaje 

1) Podajalec in predmet prodaje: 

Prodajalca vseh nepremičnin, ki se prodajajo v prvi fazi prodaje sta podjetje Diamantic d.o.o., 

Ždinja vas 30, 8000 Novo mesto kot pravna oseba ter Franc Rifelj, kot fizična oseba. 

Predmet prodaje so zemljišča in objekti znotraj Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta (OPPN) – Uradni list RS, št. 86/11. Prva faza prodaje predstavlja zaključeno 

samostojno celoto. Druga faza prodaje predstavlja izključno funkcionalno in prostorsko 

dopolnitev prve faze. Datum prodaje druge faze še ni definiran.  

Območje se skladno z OPPN, deli na posamezne ureditvene enote (UE): 

- UE1 – OBMOČJE HOTELSKEGA KOMPLEKSA 

(Prva faza prodaje, z izjemo območja wellnessa, ki je umeščeno v drugo fazo 
prodaje.) 

- UE2 – OBMOČJE ZA GRADNJO IN UMESTITEV OBJEKTOV ZA KRATKOTRA JNO 



NASTANITEV 

(Prva faza prodaje.) 

- UE3 – ŠPORTNO REKREACIJSKO OBMOČJE S KONJENIŠKIM CENTROM 

(Prva faza prodaje.) 

- UE4 – ZABAVIŠČNO-ADRENALINSKI PARK 

- (Prva faza prodaje.) 

- UE5 – ZELENE POVRŠINE – UREDITVE ZA REKREACIJO IN PROSTI ČAS 

(Druga faza prodaje.) 

- UE6 – ZELENE POVRŠINE – OHRANITEV GOZDA 

(Druga faza prodaje) 

- UE7 – ZELENE POVRŠINE – UREDITEV BREŽINE  

(ni predmet prodaje) 

- UE8 – OBMOČJE ZA GRADNJO PROMETNE, KOMUNALNE IN ENERGETSKE 
INFRASTRUKTURE  

(ni predmet prodaje) 

- UE9 – OBMOČJE OBSTOJEČIH UREDITEV  

(ni predmet prodaje) 

 

 



 

2) Postopek zbiranja ponudb 

Postopek  prodaje za prodajalca vodi nepremičninska družba QUERCUS nepremičnine 

d.o.o., ki jo zastopa njen direktor Gregor Košorok, univ. dipl. inž. arh. V postopku prodaje 

lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki smejo, skladno z veljavno 

zakonodajo, pridobiti lastninsko pravico na nepremičninah, na ozemlju Republike Slovenije. 

QUERCUS nepremičnine d. o. o., bo obravnaval nezavezujoče ponudbe za nakup, 

posameznih UE (znotraj prve faze prodaje) ali celotne prve faze prodaje, ki jih bo prejel do 

vključno ponedeljka, 14. junija, 2021, do 12.00 ure, na izpolnjenem obrazcu, ki je priloga 

tega vabila. Ponudbe je potrebno poslati na: 

- e-pošta: info@quercus-nepremicnine.si 

- ZADEVA: Ponudba za turistično območje Na Brezovici 



Obrazec je priloga tega vabila, dostopen pa je tudi na spletni strani podjetja QUERCUS 

nepremičnine d. o. o.: www.quercus-nepremicnine.si 

Vsebina nezavezujoče ponudbe 

V postopku prodaje bo QUERCUS nepremičnine, d. o. o., upošteval nezavezujoče ponudbe, 

podpisane s strani ponudnika oz. zakonitega zastopnika ponudnika, ki bodo oddane na 

izpolnjenem obrazcu. Če je ponudnik tuja pravna oseba, mora ponudbi priložiti v 

slovenščino uradno preveden izpisek iz ustreznega registra, v katerega je vpisan kot pravna 

oseba. V vsakem primeru mora tuja pravna ali fizična oseba pred morebitno sklenitvijo 

prodajne pogodbe pridobiti ustrezno slovensko enolično identifikacijsko številko. Ponudba je 

lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. 

Odpiranje nezavezujočih ponudb 

Odpiranje nezavezujočih ponudb ne bo javno. Prodajalec bo sprejel odločitev o primernosti 

pravočasno prejetih nezavezujočih ponudb predvidoma do 17.6.2021. Prodajalec bo, ni pa k  

temu zavezan, izbral 3 – 5 najprimernejših ponudnikov, s katerimi bo opravil informativni 

pogovor. Po opravljenih informativnih pogovorih, bodo izbrani ponudniki povabljeni k oddaji 

zavezujočih ponudb. 

Sklenitev prodajne pogodbe 

Prodajalec si pridržuje pravico, da v postopku zbiranja ponudb ne izbere nobenega 

ponudnika oz. ni v nadaljevanju postopka, z nobenim ponudnikom dolžan skleniti prodajne 

pogodbe ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje. 

3) Ogled in dodatne informacije 

Zainteresirani ponudniki si lahko turistično območje Na Brezovici ogledajo po predhodnem 



dogovoru. Ogled je mogoč do vključno petka, 11. 6. 2021. 

Za ogled lokacije kontaktirajte:  

g. Gregor Košorok 

T: 031 337 503 

E: gregor.kosorok@quercus-nepremicnine.si 

 

4) Pravo in pristojnosti 

V zvezi s tem vabilom in iz njega izhajajočih razmerij se uporablja pravni red Republike 

Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v 

Ljubljani. 

 

Ljubljana, 24. 05. 2021 

      QUERCUS nepremičnine d. o. o. 

      direktor, Gregor Košorok, univ. dipl. inž. arh. 

 

 



PRILOGA: 

Obrazec za oddajo nezavezujočih informativnih ponudb 

za nakup, posameznih ureditvenih enot (UE), znotraj prve faze prodaje ali celotnega 
območja, ki je predmet prve faze prodaje. 

 

Izpolni ponudnik kot fizična oseba: 
 

Ime in priimek  

Naslov stalnega prebivališča  

Rojstni datum ponudnika  

Telefonska številka  

Elektronski naslov  

 
Izpolni ponudnik kot pravna oseba: 
 

Naziv družbe  

Sedež družbe  

Zakoniti zastopnik  

Davčna številka  

Matična številka  

Telefonska številka  

Elektronski naslov  

 
QUERCUS nepremičnine d. o. o., bo obravnaval nezavezujoče ponudbe za nakup, 
posameznih UE (znotraj prve faze prodaje) ali celotne prve faze prodaje, ki jih bo prejel do 
vključno ponedeljka, 14. junija, 2021, do 12.00 ure, na izpolnjenem obrazcu.  

Ponudbe je potrebno poslati na: info@quercus-nepremicnine.si 

ZADEVA: Ponudba za turistično območje Na Brezovici 

 



Predmet ponudbe je nakup nepremičnine 
(ustrezno obkrožiti zaporedno številko ter dopisati ponujeno ceno brez DDV) 
 
  

Zap. 
št. 

Oznaka nepremičnine Površina 
Pripadajoči 
objekti 

Ponujena cena v 
EUR, brez DDV 

1 
UE1 – OBMOČJE HOTELSKEGA 
KOMPLEKSA (brez WELLNESSA) 

10.613 m2 Hotel  

2 
UE2 – OBMOČJE ZA GRADNJO 
IN UMESTITEV OBJEKTOV ZA 
KRATKOTRA JNO NASTANITEV 

14.429 m2 
Delno urejeno 
postajališče za 
avtodome 

 

3 
UE3 – ŠPORTNO REKREACIJSKO 
OBMOČJE S KONJENIŠKIM 
CENTROM 

16.750 m2 
Nastanitveni 
objekt + senik 

 

4 
UE4 – ZABAVIŠČNO-
ADRENALINSKI PARK 

8.029 m2 -  

5 
Celotna prva faza prodaje   
(UE1 + UE2 + UE3 + UE4) 

49.821 m2   

 
 

IZJAVA: 
Spodaj podpisani izjavljam(o), da: 

- sem/smo preučil(-i) Vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup turističnega območja “Na Brezovici” 
pri Novem mestu – prva faza prodaje 

- da sem/smo si predmetne nepremičnine podrobno ogledal(-i) ter sem/smo preučil(-i) vsa relevantna 
dejstva, tako da sem/smo podrobno seznanjen(-i) s pravnim in dejanskim stanjem predmetnih 
nepremičnin in smo/sem v zvezi s tem ter glede pravnih posledic nakupa nepremičnin po potrebi 
pridobil(-i) nasvet s svoje strani najetega strokovnjaka; 

- imajo predmetne nepremičnine vse potrebne in dogovorjene lastnosti ter ustrezajo nameravani rabi oz. 
namenu zaradi katerega jih kupujem(-o); 

- se strinjam(-o) s pogoji prodaje in pravili postopka prodaje; 
- jamčimo, da so podatki v tej ponudbi pravilni in resnični; 
- lahko prodajalec in QUERCUS nepremičnine, d. o. o., obdeluje v tej ponudbi in njenih prilogah zapisane 

osebne podatke za namen izvedbe predmetnega postopka prodaje nepremičnin. 
 
OPOMBE PONUDNIKA: 
 

 
 

 
 

 
 
V ______________________________________, dne ___________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
(ime in priimek oz. firma družbe) 
 
 
_________________________________ 
(podpis fizične osebe ali zakonitega zastopnika pravne osebe  


