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BREZPOGOJNA in ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE: 

»Poslovni prostori Kazarje 3, 6230 Postojna.« 

 

Naziv ponudnika1 

 

 

 

Naslov in sedež ponudnika2 

 

 

 

Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene 

osebe  

 

 

 

Kontaktna oseba in kontakti 

GSM  in elektronski naslov 

 

 

 

Transakcijski račun ponudnika na katerega  

se vrne varščina 

 

 

 

Predmet ponudbe  

Posamezni deli stavbe:, 
ID znak:  2488-155-1,  
ID znak:  2488-155-3,  
ID znak:  2488-155-4,  
ID znak:  2488-155-5, 
ID znak:  2488-155-6,  
ID znak:  2488-155-7, 
ID znak:  2488-155-8, 
ID znak:  2488-155-10, 
ID znak:  2488-155-11, 
ID znak:  2488-155-12, 
ID znak:  2488-155-13, 
ID znak:  2488-155-14, 
ID znak:  2488-155-15, 
ID znak:  2488-155-16, 
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ki v naravi predstavljajo posamezne 
poslovne prostore v poslovnem objektu  
zgrajenem leta 2007, etažnosti K+P+1N v 
skupni površini 2.297,50m2, ki se 
prodajajo kot zaključena celota, na 
naslovu: Kazarje 3, 6230 Postojna. 
Nepremičnina ni oseb in stvari prosta, 

temveč je delno zasedena z najemniki. 

Kupec bo, kot univerzalni pravni naslednik 

prodajalca, vstopil v sklenjene najemne 

pogodbe in druge pogodbe sklenjene v 

zvezi z nepremičnino. 

Predmet prenosa lastninske pravice bo 

hipotekarnih bremen prosta 

nepremičnina, ki se prodaja po načelu 

»videno kupljeno«. 

Zasedena nepremičnina 
Da, delno. 

 

NETO ponudbena cena za nepremičnino  

 

 

 

 

DAVŠČINA 3 

DDV po 22% stopnji od neto zneska kupnine 

se obračuna  skladno z določbami 76. a člena 

ZDDV- 1 v povezavi s  45. členom ZDDV-1 in 

ga obračuna kupec. 

Rok sklenitve pogodbe in bistvene 

sestavine 

30 dni od prejema obvestila o izbiri  

Prodajna pogodba bo vključevala 

klavzule za katere se šteje, da jih je 

ponudnik s ponudbo sprejel in niso 

predmet pogodbenega usklajevanja, kot 

sledi: 

- potrdilo kupca, da je s potrebno 

skrbnostjo samostojno preveril in 

preučil vse okoliščine, za katere 

se pričakuje, da jih bo skrben 

kupec preveril, preučil in upošteval 

pri sklenitvi predmetnega posla; 
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- kupec kupuje nepremičnino po 

načelu »videno-kupljeno« in nima 

nobenih zahtevkov do prodajalca 

iz naslov pravnih ali stvarnih 

napak; 

- predmet izročitve je nepremičnina 

hipotekarnih bremen prosta, sicer 

pa v stanju kot je na datum te 

ponudbe; 

- kupec eno leto od primopredaje ne 

more nepremičnine prenesti na 

tretje osebe, pri čemer se za tretje 

ne štejejo osebe, ki se po pozitivni 

zakonodaji šteje za s kupcem 

povezane osebe; 

- lastninska pravica preide na kupca 

po plačilu celotnega zneska 

kupnine; 

- kupec nepremičnine jo prevzame 

v neposredno posest v celoti; 

- primopredaja je zapisniška in se 

opravi po plačilu celotnega zneska 

kupnine; 

- račun za transakcijo prodajalec 

izroči kupcu po opravljeni 

primopredaji; 

- do primopredaje so vsi stroški, ter 

je nevarnost zaradi uničenja in 

poškodovanja stvari na 

prodajalcu, po opravljeni 

primopredaji pa preide skupaj s 

stroški na kupca;  

- kupec je dolžan v roku 15 dni od 

primopredaje vložiti 

zemljiškoknjižni predlog za prenos 

lastninske pravice od prodajalca 

na kupca. Če v roku 15 dni od 

datuma te pogodbe v e-ZK ne bo 

razvidna plomba iz katere bo 

razvidno, da je kupec vložil 

zemljiško knjižni predlog za 

prenos lastninske pravice skladno 

s pogoji iz te pogodbe, lahko 

prodajalec vloži zemljiškoknjižni 

predlog za prenos lastninske 

pravice na stroške kupca. Kupec 

se mu v tem primeru zavezuje 
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povrniti vse dejanske stroške 

(plačilo takse, ponovna overitev 

podpisov zakonitih zastopnikov 

prodajalca) in manipulativne 

stroške v višini 100,00 EUR. 

- stroški notarske overitve prodajne 

pogodbe in listin, ki so obvezna 

priloga pogodbe ob overitvi so 

stroški prodajalca, drugi stroški, ki 

odpadejo na prodajno pogodbo - 

stroški njene zemljiškoknjižne 

realizacije ali drugih aktivnosti 

kupca v postopku pred sklenitvijo 

pogodbe npr. poskusni izkop, pa 

so stroški kupca. 

- da je kupec pravna oseba, ki ima 

slovensko ID davčno številko in 

kupuje  nepremičnino za izvajanje 

svoje obdavčljive dejavnosti 

Strošek priprave prodajne pogodbe se ne 

zaračuna. Prvi osnutek prodajne pogodbe 

izdelajo strokovne službe pooblaščenca 

prodajalca. Če v fazi uskladitve prodajne 

pogodbe na strani izbranega ponudnika – 

kupca deluje odvetnik, se mora izkazati s 

pooblastilom. 

 

Rok plačila  

 

 

 

Obrazložitev načina in virov financiranja4 
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Instrument zavarovanja za resnost 

ponudbe 
Varščina v višini 100.000,00 EUR  

*Plačilo varščine se izvrši na: 

 TRR račun družbe PRO-REM d.o.o.-v likvidacij, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana,  

št. računa: SI56 0287 3026 1064 898, odprt pri NLB d.d.,   

Rok veljavnosti ponudbe je 90 dni. 

Nepremičnina se kupuje po sistemu »videno – kupljeno«. Ponudnik je v celoti seznanjen s pravnim in fizičnim 

stanjem predmeta ponudbe in iz tega naslova ne bo uveljavljal kakršnihkoli zahtevkov. 

- da je družba ponudnika samostojno v svojem imenu in za svoj račun  opravila vse preverbe in 
pridobila vse informacije, ki se pričakujejo, da jih skrbni ponudnik opravi, pred oddajo zavezujoče 
ponudbe; 

- da smo seznanjeni, da bo  v primeru sklenitve prodajne pogodbe ta vsebovala klavzulo: 
- da kupec nepremičnine, ki je predmet te ponudbe 1 (eno) leto od nakupa ne sme prodati tretjim razen 

z njim povezanim osebam. 
Spodaj podpisani zakoniti zastopniki družbe ponudnika ali od njih pooblaščene osebe pod kazensko in 

materialno odgovornostjo potrjujemo, da družba ponudnika in/ali z njo povezane osebe5 v smislu pozitivne 

zakonodaje, ki ureja status povezanih oseb, nismo dolžniki NLB d.d. in/ali s katero koli družbo članico NLB 

Skupine in niso v sporu s katerokoli članico NLB Skupine vključno z NLB d.d.   

Datum:    Žig:   Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe: 

____________      ___________________________________6 

 

 

 

1 Navesti je treba firmo družbe ponudnika, matično številko in ID za DDV.  
2 Sedež.  
 
4 Prodaja te parcele je pogojena s pridobitvijo soglasja MORS. 
5 Drugi solastnik je imetnik zakonite predkupne pravice. V primeru zaključka postopka javnega povabila z 
izbiro najugodnejšega ponudnika bo prodajalec predkupnega upravičenca pozval, da se v roku 30 dni od 
prejema poziva izjasni ali uveljavlja predkupno pravico na zaključeni celoti.   
6 Pravna oseba zavezana za plačilo DDV, ki se obračuna skladno s 76. v povezavi s 45. členom ZDDV-1 

• določeni etažni deli se obračunajo po DPN sistemu (2%). 
7 Potrebno priložiti dokazila - pismo o nameri banke in/ali izpis stanja na TRR. 
8 V smislu definicije povezanih oseb po ZGD-1 in ZFPPiPP. 

9 Če podpisnik ni zakoniti zastopnik je pooblastilo obvezna priloga te ponudbe.  
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