
 
 
 

BREZPOGOJNA in ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE 

»ZEMLJIŠČA BEŽIGRAD« 
  

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  

- ID znak: parcela 2636 1323/2; 
katastrska občina 2636 BEŽIGRAD 
parcela 1323/2 (ID 3426508), 
nepozidano stavbno zemljišče 
površine 4.212 m2, 

- ID znak: parcela 2636 1323/3; 
katastrska občina 2636 BEŽIGRAD 
parcela 1323/3 (ID 1578253), 
nepozidano stavbno zemljišče 
površine 302 m2, 

- ID znak: parcela 2636 1348/1; 
katastrska občina 2636 BEŽIGRAD 
parcela 1348/1 (ID 961929), 
nepozidano stavbno zemljišče 
površine 2.619 m2. 
 

Predmetna zemljišča predstavljajo zaključeno 
celoto v skupni površini 7.133 m2 in se 
nahajajo med Kranjčevo ulico in Štajersko 
cesto v Ljubljani ob Univerzitetnem 
rehabilitacijskem Inštitutu Republike 
Slovenije. 
 

  

 
1 navesti je treba firmo družbe ponudnika, matično številko in ID za DDV.  
2 sedež.  



 
 

CENA 

Neto cena:           EUR _____________ 

+  22% DDV:        EUR _____________ 

SKUPAJ:              EUR _____________ 

 

DAVŠČINA 

Promet z nepozidanimi stavbnimi zemljišči je 
obdavčen z 22% DDV-jem. 
 
DDV po 22% stopnji obračuna prodajalec. 

Rok sklenitve pogodbe  
V času veljavnosti te ponudbe in v roku 30 
dni od datuma specialnega pooblastila 
prodajalca. 

Rok plačila  
 

 

Obrazložitev načina in virov financiranja3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument zavarovanja za resnost 
ponudbe 

Varščina v višini 150.000,00 EUR  

 

Rok veljavnosti ponudbe je 60 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. 

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 osebe4 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: 

____________      ___________________________________5 

 
3 potrebno priložiti dokazila: pismo o nameri banke in/ali izpis stanja na TRR 
4 v smislu definicije povezanih oseb po ZGD-1 in ZFPPIPP 
5 če podpisnik ni zakoniti zastopnik je pooblastilo obvezna priloga te ponudbe.  


