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 ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE 

»Zemljišča - Nedokončani športni kompleks Vevče«, na naslovu Jakhljeva ulica 20, 1000 Ljubljana 

Naziv ponudnika1 

 

 

 

Naslov in sedež 
ponudnika2 

 

 

 

Vsi zakoniti 
zastopniki oz. 
pooblaščene 
osebe  

 

 

 

Kontaktna oseba 
in kontakti 

GSM in 
elektronski 
naslov 

 

 

Delujoči 
transakcijski 
račun v RS 
varščina 

 

 

 

Predmet 
ponudbe  

Zaključena celota zemljiških parcel  
(i) Last prodajalca: 
- ID znak: parcela 1770 2344 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2344  

(ID 3423878), površina parcele 562 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2345 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2345  

(ID 3927882), površina parcele 147 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2346/2 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2346/2 (ID 232930), površina parcele 1.408 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2346/3 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2346/3 (ID 4096283), površina parcele 2.242 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2346/4 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2346/4 (ID 1074527), površina parcele 1.266 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2346/5 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2346/5 (ID 402549), površina parcele 1.207 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2346/6 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2346/6 (ID 6809239), površina parcele 71 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2346/7 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2346/7 (ID 6809240), površina parcele 225 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2346/8 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2346/8 (ID 6809241), površina parcele 274 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2347/1 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2347/1 (ID 3423879), površina parcele 4.019 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2347/3 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2347/3 (ID 5270166), površina parcele 212 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2347/4 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2347/4 (ID 3759479), površina parcele 14.220 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2348/1 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2348/1 (ID 3423880), površina parcele 2.276 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2348/2 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2348/2 (ID 3929959), površina parcele 525 m2; 
 

                                                           
1 Navesti je treba firmo družbe ponudnika, matično številko  
2 sedež.  
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(ii) na katerih je stavbna pravica prodajalca 
- ID znak: parcela 1770 2124/2 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2124/2 (ID 486359), površina parcele 833 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2125 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2125  

(ID 3843558) površina parcele 3.440 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2343 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2343  

(ID 3752229), površina parcele 577 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2351/5 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2351/5 (ID 485848), površina parcele 422 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2351/8 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2351/8 (ID 5929421), površina parcele 1.926 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2351/9 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2351/9 (ID 5916176), površina parcele 125 m2; 
- ID znak: parcela 1770 2352/3 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 

2352/3 (ID 5915416), površina parcele 59 m2. 
_____________________________________________________________  
ki v skupni velikosti merijo 36.036 m2. 
 
Predmet prenosa lastninske pravice bo hipotekarnih bremen prosta 
nepremičnina, ki se prodaja kot zaključena celota po načelu »videno 
kupljeno«. Tenis igrišča so v uporabi na podlagi pravno veljavne najemne 
pogodbe. 

Cena3 
   ______________________________________   EUR   (NETO)  

+ ______________________________________    

Davščina 
DDV po 22% stopnji, ki se obračuna  od kupnine za nepremičnine in ga plača 
kupec . 
 

KONSTRUKCIJA 
POSLA: 

Ponudnik opiše 
konstrukcijo 
posla-pogoje in 
roke plačila 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 vsi elementi morajo biti izpolnjeni 
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Obrazložitev 
načina in virov 
financiranja5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varščina 200.000,00 EUR, kot instrument zavarovanja za resnost ponudbe6 

Rok veljavnosti ponudbe je 60 dni.  
 
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 osebe7 v smislu pozitivne zakonodaje, ki ureja status 
povezanih oseb, nismo dolžniki NLB d.d. in/ali dolžniki katerekoli družbe članice NLB Skupine 
in nismo v sporu s katerokoli članico NLB Skupine vključno z NLB d.d.; 

- 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; 
(i) 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. 

 
Datum:    Žig:   Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe 
____________      ___________________________________8 

                                                           
5 Treba priložiti dokazila - zavezujoče pismo o nameri banke in/ali izpis stanja na TRR, ki morajo biti 
verodostojni, glede na predlagane roke plačila 
6 Prodajalec je upravičen zadržati varščino, če: (i)   v času veljavnosti  zavezujoče ponudbe,  ponudnik  svojo 

zavezujočo ponudbo  nedopustno spremeni ali umakne  ali (ii)  če ponudnik  rok veljavnosti ponudbe na poziv  
prodajalca oziroma njegov pooblaščenca ne podaljša  (iv) ali če  v času veljavnosti  zavezujoče  ponudbe 
ponudnik  zavrne sklenitev  prodajne pogodbe, ki pripravljena  skladno s sprejeto ponudbo ponudnika. 

7 v smislu definicije povezanih oseb po ZGD-1 in ZFPPiPP 
8 če podpisnik ni zakoniti zastopnik je pooblastilo obvezna priloga te ponudbe.  


