
6255/2014 

UPRAVITELJ DOLŽNIKA 

BIO FUTURA družba za ravnanje z biološkimi odpadki d.o.o. - V STEČAJU 
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana  

OBJAVLJA 

VABILO K DAJANJU PONUDB 

v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb po 328. členu ZFPPIPP 

I. PREDMET ZBIRANJA PONUDB – POSLOVNA CELOTA 
Predmet zbiranja ponudb so nepremičnine in premičnine, ki v naravi predstavljajo zaokroženo 
poslovno celoto bioplinarne na lokaciji Ulica Nikole Tesle 3b v Ilirski Bistrici, natančneje: 

NEPREMIČNINE v lasti dolžnika do celote (1/1): 
- katastrska občina 2524 TRNOVO parcela 473/4 (ID 4594099) v velikost 4.944 m2, 
- katastrska občina 2524 TRNOVO parcela 474/5 (ID 5283369) v velikost 700 m2. 

Objekti, ki se nahajajo na teh nepremičninah: 

Zap. št. Stavbe - objekti Površina (m2) 

po GURS 

1 zbiralnik deževnice - št. 293 66,00

2 rezervoar DG1 - št. 299 50,00

3 rezervoar DG2 - št. 300 68,00

4 rezervoar HOT1 - št. 301 31,40

5 črpališče - št. 302 74,40

6 rezervoar MT1 - št. 303 15,70

7 pomožni objekt - št. 304 3,50

8 črpalna postaja - št. 305 110,20

9 poslovni objekt - št. 306 494,50

10 črpalna postaja - št. 308 22,10

11 kompresorska postaja - št. 309 20,40

Skupaj 956,20



PREMIČNINE v lasti stečajnega dolžnika: 

Seznam premičnin ob otvoritvi stečaja 

Zap. 
Št. 

Razred 
Št. 
Pozicij 

1 Elektro oprema 3

2 Oprema črpališč 68

3 Kogeneracija in proizvodnja plina 22

4 Oprema za prezračevanje 18

5 Oprema za prejem in odvoz surovin 13

6 Vodovodne in toplotne inštalacije 49

7 Pisarniška oprema 33

 SKUPAJ 206

- lamelni separator volumna 95 m3, znamke Hidromontaža, datuma aktivacije 1989, 2008 
in  

- flokulacijski rezervoar volumna 35 m3, znamke Prva Iskra Barič, datuma aktivacije 1989, 
2008. 

Navedeno premoženje se ponuja v kompletu.  

II. POGOJI ODDAJE PONUDB 
1. Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena 

ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi 
najvišjo ceno, izključena (2. odst. 328. čl. ZFPPIPP). 

2. Zbiranje ponudb je informativnega značaja in upravitelj ni dolžan skleniti prodajne pogodbe, 
četudi ponudba vsebuje vse razpisne pogoje.  

III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB 
1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati ne morejo osebe, 

določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP . 
2. Ponudba mora biti v pisni obliki in mora vsebovati naziv ponudnika, njegov točen naslov, 

predmet ponudbe, ponujeno ceno, rok plačila in lastnoročni podpis ponudnika (oz. zakonitega 
zastopnika ponudnika). Če je ponudba podana po pooblaščencu, mora biti k ponudbi 
priloženo tudi pisno pooblastilo za zastopanje. 

3. Pri obravnavi bodo upoštevane samo tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. 
4. Ponudbe se oddajo za kompletno navedeno premoženje - poslovno celoto. 
5. Ponudnik se z nakupom poslovne celote obvezuje, da prevzame vse obveznosti in stroške za 

očiščenje – odvoz bio ter ostalih odpadkov na nepremičnini, tako da bo celotna površina 
zemljišč in rezervoarji ekološko sanirana in neoporečna. 

6. Ponudbe se pošljejo v zaprti kuverti priporočeno po pošti na naslov: Valter Stepan, Grintovška 
ulica 28a, 1000 Ljubljana (pripis St 6288/2014).

7. Rok za zbiranje ponudb je en mesec po objavi na spletnem mestu AJPES.



IV. OSTALO
Vse informacije v zvezi s prodajo dobijo zainteresirani ponudniki vsak delovnik med 9. in 14. uro 
pri strokovnem sodelavcu upravitelja Luku Lahu, na telefonski številki 03/428 18 35 ali elektronski  
pošti: prodaja@e-si.si. Za ogled bioplinarne je potrebna predhodna najava pri upravitelju Valterju 
Stepanu na telefonski številki: 051/388-181 ali na elektronskem naslovu:  
valteramazon@gmail.com.  

Stečajni upravitelj 
mag. Valter Stepan 

Priloge: 
1. Primer ponudbe 
2. Izjava po 337. čl. ZFPPIPP 

mailto:prodaja@e-si.si
mailto:valteramazon@gmail.com


Priloga 1 
PONUDBA ZA NAKUP BIOPLINARNE BIO FUTURA  

IME IN PRIIMEK (NAZIV PODJETJA):_____________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________________________________________ 

EMŠO/ MATIČNA ŠTEVILKA:___________________________________________________ 

KONTAKT (TEL ALI E-NASLOV): _________________________________________________ 

p.n.  
BIO FUTURA družba za ravnanje z biološkimi odpadki d.o.o. - V STEČAJU 
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana 

Predmet ponudbe: 
Bioplinarna na lokaciji Ulica Nikole Tesle 3b v Ilirski Bistrici, natančneje: 

NEPREMIČNINE v lasti dolžnika do celote (1/1): 
- katastrska občina 2524 TRNOVO parcela 473/4 (ID 4594099) v velikost 4.944 m2, 
- katastrska občina 2524 TRNOVO parcela 474/5 (ID 5283369) v velikost 700 m2. 

Objekti, ki se nahajajo na teh nepremičninah: 

Zap. št. Stavbe - objekti Površina (m2) 

po GURS 

1 zbiralnik deževnice - št. 293 66,00

2 rezervoar DG1 - št. 299 50,00

3 rezervoar DG2 - št. 300 68,00

4 rezervoar HOT1 - št. 301 31,40

5 črpališče - št. 302 74,40

6 rezervoar MT1 - št. 303 15,70

7 pomožni objekt - št. 304 3,50

8 črpalna postaja - št. 305 110,20

9 poslovni objekt - št. 306 494,50

10 črpalna postaja - št. 308 22,10

11 kompresorska postaja - št. 309 20,40

Skupaj 956,20



PREMIČNINE v lasti stečajnega dolžnika: 

Seznam premičnin ob otvoritvi stečaja 

Zap. 
Št. 

Razred 
Št. 
Pozicij 

1 Elektro oprema 3

2 Oprema črpališč 68

3 Kogeneracija in proizvodnja plina 22

4 Oprema za prezračevanje 18

5 Oprema za prejem in odvoz surovin 13

6 Vodovodne in toplotne inštalacije 49

7 Pisarniška oprema 33

 SKUPAJ 206

- lamelni separator volumna 95 m3, znamke Hidromontaža, datuma aktivacije 1989, 2008 
in  

- flokulacijski rezervoar volumna 35 m3, znamke Prva Iskra Barič, datuma aktivacije 1989, 
2008. 

Ponudnik se z nakupom poslovne celote obvezujem, da prevzamem vse obveznosti in stroške za 
očiščenje – odvoz bio ter ostalih odpadkov na nepremičnini, tako da bo celotna površina zemljišč 
in rezervoarji ekološko sanirana in neoporečna. 

Ponujena neto cena za poslovno celoto: ________________________ v EUR. Ponujena neto 
cena se poveča za pripadajoče davke in dajatve ter okoljevarstvene obveznosti iz  naslova 
sanacije prostora. 

Rok plačila:______________________________. 

PODPIS IN ŽIG 



Priloga 2 

St 6255/2014 

IZJAVA 

po 2. odstavku 337. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 

podpisani (ime podjetja in direktorja)_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da sem seznanjen z besedilom 1. odstavka 
337. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP), ki glasi: 
» Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z: 

1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana 
poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku, 

2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek, 
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov, 
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane 

osebe, 
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 

50 odstotkov.« 

in v smislu navedenega člena izrecno izjavljam, da pri meni v odnosu do stečajnega dolžnika Bio 
Futura d.o.o., Likozarjeva ul. 3, 1000 Ljubljana ni ovir za sklenitev pogodbe iz prvega odstavka 
337. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju. 

Kraj in datum:  Podpis: 

 ____________ ___________ 


