
DRI
upravljanje i nvesticij

številka: 464-tlt5
Datum: 23.I2'Ż0L5

občina Kidričevo
Ul. Borisa Kraigherja 25
2325 Kidričevo

'.!t. !

',:!llľr;;

!ril:::.,...,

ałlrĺí:;r;

Zadeva: Ponudba za odkup nepremičnine za potrebe projekta preureditve železniške postaje
Pragersko

Spoštovanĺ!

Vlada Republĺke Slovenije je sprejela Uredbo o državnem prostorskem načftu za preureditev železniške
postaje Pragersko (Ur. l. Rs št. LŻl20I4: v nadaljevanju Uredba), s čimer je izkazana javna korist. Za
izvedbo preuredĺtve železnĺške postaje je potrebno pridobitĺ tudĺ zemljĺšča parc. št. 44Il4I5, 67712,
44Il399, 44Il395 in 44Il392, k.o. Gaj, katerĺh solastnica je občina Kĺdrĺčevo kot ena od občin naslednic po
osnovnem delĺtvenem krĺteriju v deležu do 1010000/10000000 skladno z dodatkom k sporazumu o razdelitvi
premoženja občine Ptuj (št. 403-01-3/oo, Ur. l. RS št. Io7l2ol3) za nepremĺčnine, kĺ ležijo izven območja
občine Ptuj.
Gre za projekt državnega pomena, katerega investĺtor je Republĺka Slovenĺja, zanjo Ministrstvo za
infrastrukturo, Dĺrekcija RS za ĺnfrastrukturo. Po pogodbi in pooblastilu investĺtorja postopke prĺdobĺvanja
nepremĺčnin izvaja družba DRI upravljanje investĺcĺj, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.

Po 55. členu Zakona o umeščanju prostorskĺh uredĺtev državnega pomena v prostor (Ur. l. RS, št. Bo/2o1o),
vam posredujemo ponudbo za odkup nepremičnine potrebne za izvedbo tega projekta. Skladno z zakonom
je ponudba prĺpravljena na podlagi ocenjene vrednosti nepremičnine, prĺ čemer cenilec upošteva dejansko
rabo in namembnost zemljišča pred uveljavĺtvijo prostorskega akta.
Sestavni del te ponudbe je prĺložena pogodba, s cenitvijo. Prosimo vas, da ponudbo proučite, preverite
Vnesene podatke oz. jo dopolnite z manjkajočĺmi podatki ter podpisane ĺzvode pogodbe vrnete na naslov
ĺzvajalca: DRI upravljanje ĺnvesticĺj d.o.o., Kotnikova 40, 10oo Ljubljana. V
obrnete na tel.št. 01 306 B1 97 oziroma na elektronski naslov: petra.cerc@dri.si
Po prejemu, z vaše strani podpisane pogodbe, bomo izvedli nadaljnji postopek
podpĺs investitorju, čemur bo sledila overĺtev podpisov zakonitega zastopnika na
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ne bo moooča.
Seznanjamo vas tudi, da je skladno zzgoraj navedenim zakonom investitor dolžan predlagati razlastitev, v
kolikor v roku 30 dni od dneva vročitve te ponudbe, ne uspe sklenĺtĺ pogodbe za odkup nepremičnine, zato
prosimo za čim prejšnji podpis pogodbe.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje ín vas lepo pozdravljamo!
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pogodba v 4 izvodih,
cenitveno poročilo 2X
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