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ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP  
INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA NA JESENICAH – 

DUTB ID 5103 
 
 

PONUDNIK (ime in priimek / firma ponudnika): 

__________________________________________________________________________________ 

NASLOV (stalno bivališče / poslovni naslov): 

__________________________________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA / ID št. za DDV: 
__________________________________________________________________________________ 

EMŠO/MATIČNA ŠTEVILKA: ________________________________________________________ 

Številka bančnega računa ponudnika: __________________________________________________ 

Bančni račun, odprt pri banki:  ________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________________________________ 

Elektronski naslov: _______________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik / pooblaščenec: ______________________________________________________ 
 
 
PREDMET PONUDBE (nakup nepremičnin) so nepremičnine z ID znaki: 

- parcela 2175 591/1 (ID 1098339), v izmeri 3.960 m2; 
- parcela 2175 591/2 (ID 2105281), v izmeri 262 m2; 
- parcela 2175 591/3 (ID 4960454), v izmeri 452 m2, na kateremu stoji nestanovanjska stavba z ID št. 2175 

539; 
- parcela 2175 592/23 (ID 4686128), v izmeri 22 m2; 
- parcela 2175 592/24 (ID 3510835), v izmeri 28 m2; 
- parcela 2175 592/26 (ID 3175010), v izmeri 62 m2; 
- parcela 2175 592/27 (ID 1159933), v izmeri 1.125 m2; 
- parcela 2175 592/28 (ID 4517958), v izmeri 1.496 m2; 
- parcela 2175 593/1 (ID 4624653), v izmeri 2.735 m2, na kateremu stoji nestanovanjska stavba z ID št. 

2175 534, pri čemer del objekta stoji na parceli št. 1392/16, ki je v lasti Republike Slovenije; 
- parcela 2175 594 (ID 3113502), v izmeri 2.009 m2, na kateremu stojijo nestanovanjske stavbe z ID št. 

2175 535, 537 in 536; 
- parcela 2175 596 (ID 762092), v izmeri 1.788 m2, na kateremu stoji nestanovanjska stavba z ID št. 2175 

540, 

v naravi pozidana zemljišča v skupni izmeri 13.939 m2, na Jesenicah na Dolenjskem, lastništvo do celote (v 
nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična 
številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«). 

Potencialni kupec (ponudnik) je seznanjen: 
-  da se pogodbeni predmet prodaja samo kot celota posameznih nepremičnin; 

-  da se pogodbeni predmet prodaja in kupuje po načelu »videno – kupljeno«;  



2 
 

- da prodajalec ne razpolaga z gradbenim in uporabnim dovoljenjem za pogodbeni predmet, s čimer je kupec 
seznanjen in s tem izrecno soglaša; 

- da prodajalec ne zagotavlja, da se je pogodbeni predmet gradil na podlagi ustreznih dovoljenj, niti da je gradnja 
skladna z zahtevanimi dovoljenji, ter so vsi morebitni postopki in v zvezi z njimi nastali stroški povezani z 
legalizacijo obstoječe gradnje stvar kupca; 

- da se na pogodbenem predmetu nahaja odpadni materiali, za katerega odvoz bo na svoje stroške priskrbel 
kupec pogodbenega predmeta; 

- da poteka dostop do pogodbenega predmeta preko tujih zemljiščih (ID znak: parcela 2175 592/363, 592/194, 
592/195, 592/1, 96, 592/197, 592/198, 592/199, 592/200, 592/25 ter 1403/31), kupec pogodbenega predmeta 
si bo na lastne stroške pravno uredil dostop; 

- da je zemljiško knjižni lastnik pogodbenega predmeta družba GRADIS SKUPINA G d.d., Gradbene storitve in 
inženiring - v stečaju; 

- da je prodajalec pridobil pogodbeni predmet v last na podlagi pravnomočnega Sklepa o izročitvi nepremičnine 
kupcu Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 4484/2015 r. 1605 z dne 26.02.2019, po katerem se izbrišejo 
pravice in bremena v skladu z določbami 89. čl. Zakona o zemljiški knjigi; 

- da je pri pogodbenemu predmetu vpisanih 18 plomb: 
 16 plomb za vpise in izbrise hipotek, na podlagi sklepov o izvršbi ali sklepov o zavarovanjih,  
 1 plomba za vpis lastninske pravice na DUTB, d.d., izbris zaznambe vrstnega reda za pridobitev lastninske 

pravice in za izbris vknjižene maksimalne hipoteke (2x), na podlagi sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu 
opr. št. St 4484/2015 z dne 26.02.2019, 

 1 plomba za izbris zaznambe vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice, 
o katerem vpisu v zemljiško knjigo še ni bilo odločeno s strani zemljiškoknjižnega sodišča; 

- da je pogodbeni predmet obremenjen z dvema maksimalnima hipotekama v korist Factor banke (sedaj DUTB, 
d.d.), dve hipoteki v korist REPUBLIKE SLOVENIJA in STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, ki 
se v primeru nakupa nepremičnine v stečaju izbrišejo skladno s 342. členom ZFPPIPP; 

-da je pogodbeni predmet obremenjen z zaznambo vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice, katere 
veljavnost je potekla dne 11.11.2015; 

- da je pri delu pogodbenega predmeta (ID znak: parcela 2175 592/23, 592/24, 592/26, 592/27 in 592/28)  
vknjižena brezplačna in trajna služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vrstami vozil ter brezplačna in trajna 
služnostna pravica izgradnje vse ustrezne in potrebne komunalne infrastrukture za izgradnjo vseh objektov in 
naprav, v korist parcel 593/2 in 593/3; 

- da je pri delu pogodbenega predmeta (ID znak: parcela 2175 592/23, 592/24, 592/26 in 592/27) vknjižena 
služnostna pravica, ki obsega naslednja upravičenja: - vzdrževalna dela za vso obstoječo komunalno 
infrastrukturo (vodovod, toplovod, meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije oz. kanalizacije za odvod odpadnih 
voda, kabelska kanalizacija in telekomunikacijski vodi, javna razsvetljava) za obratovanje vseh objektov in naprav, 
v skladu z veljavnimi prostorsko-ureditvenimi načrti in predpisi, - dostop (peš hojo in vožnjo) do grajenih 
komunalnih vodov, za potrebe obratovanja, nadzora, vzdrževanja in odprave napak ter odstranjevanje naravnih 
ovir pri graditvi, obratovanju, vzdrževanju in odpravi napak, v korist Občine Jesenice; 

- da bo kupec pogodbenega predmeta sam urejal služnosti in ostale zadeve z Elektro Gorenjska, d.d.; 

- da ima prodajalec pogodbeni predmet v posesti in da glede njega ne obstoji najemna ali druga pogodba, ki bi 
kakorkoli obremenjevala pogodbeni predmet ali ki bi lahko kakorkoli omejevala pravico kupca do posesti 
pogodbenega predmeta; 

- da je Občina Jesenice dne 11.05.2020 pod številko 3501-186/2020 za pogodbeni predmet izdala Potrdilo o 
namenski rabi, iz katerega izhaja, da gre za stavbna zemljišča, na katerih obstaja predkupna pravica po Odloku o 
določitvi predkupne pravice Občine Jesenice; 

- da bo prodajna pogodba sklenjena pod pogojem, da bo Občina Jesenice izdala Izjavo, da ponudbe za odkup 
pogodbenega predmeta ne sprejema. 
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PONUJENA NETO CENA (v EUR) brez pripadajočega davka na nepremičnine (22% DDV po 
»dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1«), ki bo naknadno naveden v prodajni 
pogodbi in ga bo plačal kupec:  

 _____________________________ EUR. 

 
Ustrezno obkrožite, ali boste pri nakupu nepremičnine, kadar je ta obdavčena z DPN, v skladu s 45. 
členom ZDDV-1 uveljavljali pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV (obrnjena davčna obveznost 
po 76. a členu ZDDV-1):  DA  NE 
 
Ponudba je zavezujoča in nepreklicna ter velja za čas 90 dni po izteku Razpisnega Roka. 
 
 
IZJAVLJAM(-O): 

- da sem/smo preučil(-i) »VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP INDUSTRIJSKEGA 
KOMPLEKSA NA JESENICAH  – DUTB ID 5103« in z njim v celoti soglašam(-o),  ter izjavljam(-o), 
da predstavlja bistveno sestavino te ponudbe; 

- da se strinjam(-o) s pogoji prodaje in pravili postopka prodaje; 
- da jamčimo, da so podatki v ponudbi resnični in točni; 
- da lahko Prodajalec, to je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka 

6339620000, obdeluje v tej ponudbi in njenih prilogah zapisane osebne podatke za namen 
izvedbe predmetnega postopka prodaje Predmeta Prodaje; 

- da sem/smo vplačal(-i) varščino za resnost ponudbe dne ___.___.2020. 
 

 
KRAJ IN DATUM: __________________, ____________ 

PODPIS (in žig pravne osebe): 
 
 
_______________________________ 
 
 
 
 


