
ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP  
NEZAZIDANEGA STAVBENGA ZEMLJIŠČA – DUTB ID 1001864 

 
 

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) je nepremična z ID znakom: 

- parcela 1447 2075/112 (ID 4372855);  

- parcela 1477 2075/36 (ID 4540717); 

(v nadaljevanju se navajajo skupaj tudi kot »pogodbeni predmet«), ki je 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 je pri nepremičnini ID znak: parcela 1447 2075/36, kot zemljiškoknjižni lastnik vpisan Imos, d.d. – 
v stečaju in da je pri nepremičnini vknjižena plomba pod Dn 124620/2016 s katero je bil vložen predlog 
lastninske pravice v korist Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. na podlagi sklepa o izročitvi 
nepremičnine kupcu, Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 3801/2014-739, z dne 16.05.2016; 

- da je pri nepremičnini ID znak: parcela 1447 2075/112, kot zemljiškoknjižni lastnik vpisan Imos, d.d. 
– v stečaju in da je pri nepremičnini vknjižena plomba pod Dn 124620/2016 s katero je bil vložen 
predlog lastninske pravice v korist Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. na podlagi sklepa o izročitvi 
nepremičnine kupcu, Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 3801/2014-739, z dne 16.05.2016; 

- da je pri nepremičnini ID znak: parcela 1447 2075/112, vknjižena plomba pod Dn 117779/2016, ki se 
bo v skladu z določbami insolventnega zakona (ZFPPIPP) in ZZK-1 brisala iz zemljiške knjige; 

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

- da je kupec seznanjen, da dostop do pogodbenega predmeta ni pravno urejen; 

- da je bilo za pogodbeni predmet pridobljeno Gradbeno dovoljenje, dne 06.03.2006 pod številko 351-
1031/2005-8 izdala Upravna enota Novo mesto, ki je dne 15.06.2006 postal pravnomočen, vendar 



prodajalec ne zagotavlja, da se je na pogodbenem predmetu gradilo na podlagi navedenega dovoljenja, 
niti da je gradnja skladna z navedenim dovoljenjem, ter so vsi morebitni postopki in v zvezi z njimi 
nastali stroški povezani z legalizacijo obstoječe gradnje stvar kupca; 

- da je bil za potrebe stečajnega postopka, v letu 2009 za  pogodbeni predmet plačan komunalni 
prispevek, prodajalec pa ne razpolaga s podatkom ali je bil plačani komunalni prispevek vrnjen nazaj 
plačniku Imos d.d. – v stečaju;  

- 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 Mestna občina Novo mesto dne 31.3.2020 pod številko 3510-344/2020-2 (619) za pogodbeni 
predmet izdala potrdilo o namenski rabi zemljišča, iz katerega izhaja, da gre po osnovni namenski rabi 
za območje stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi IG- gospodarska cona, na katerih obstaja 
zakonita predkupna pravica po Odloku o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 
ŠT. 97/08); 

- da bo prodajna pogodba sklenjena pod pogojem: 

 da bo Mestna občina Novo mesto izdala Izjavo, da ponudbe za odkup pogodbenega predmeta 
ne sprejema. 

 

PONUJENA NETO CENA (v EUR) brez pripadajočega davka: 

 _____________________________ EUR. 

Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (varianta: 2% DPN 
oz. 22% DDV in ga bo plačal kupec. 
 
 
Ponudba je zavezujoča in nepreklicna ter velja za čas devetdesetih (90) dni  po izteku Razpisnega Roka. 
 
 
IZJAVLJAM(-O): 

- da sem/smo preučil(-i) »VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEZAZIDANEGA 
STAVBENGA ZEMLJIŠČA – DUTB ID 101864« 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): 
 
 
_______________________________ 
 
 
 


