
ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE  
– VEČSTANOVANJSKI OBJEKT V VOJNIKU –  

DUTB ID 448 
 
 
 

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: 

- stavba z ID znakom: stavba 1065-346 (ID 5391453), stoječa na zemljišču z ID znakom: parcela 
1065 317/1 (ID 3547133), v izmeri 1.974 m2,  

- zemljišče z ID znakom: parcela 1065 314 (ID 3683421), v izmeri 341 m2, v naravi nepozidano 
pripadajoče zemljišče, 

- zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/2 (ID 4980875),  v izmeri 26 m2, v naravi nepozidano 
pripadajoče zemljišče - atrij, 

- zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/3 (ID 4477200), v izmeri 53 m2, v naravi nepozidano 
pripadajoče zemljišče - atrij,  

- zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/4 (ID 4477201), v izmeri 24 m2, v naravi nepozidano 
pripadajoče zemljišče - atrij,  

- zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/5 (ID 782457), v izmeri 52 m2, v naravi nepozidano 
pripadajoče zemljišče - atrij,  

- zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/6 (ID 1789709), v izmeri 25 m2, v naravi nepozidano 
pripadajoče zemljišče - atrij, 

 
ki v naravi skupaj predstavljajo nedokončan večstanovanjski objekt s pripadajočimi zemljišči, objekt v 
skupni površini 3.728,50 m2, na naslovu Vinterjeva ulica 4, 3212 Vojnik, etažiran in v zemljiški kataster 
vpisan objekt z ID znakom: stavba 1065–346, letnik 2009 - 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«). 



PONUJENA NETO CENA (v EUR) brez pripadajočega davka: 

 _____________________________ EUR. 
 
 
Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (9,5% DDV za 
večstanovanjski objekt, s pozidanimi zemljišči in 22% DDV za nepozidana zemljišča) in ga bo plačal 
kupec. 
 
Ponudba je zavezujoča in nepreklicna ter velja do zaključka tega postopka zbiranja zavezujočih ponudb 
(vključno s postopki podpisa prodajnih pogodb). 
 
 
 
IZJAVLJAM(-O): 

- da sem/smo preučil(-i) »VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE 
– VEČSTANOVANJSKI OBJEKT V VOJNIKU – DUTB ID 448« 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 pogodbenega predmeta; 

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

 
 

KRAJ IN DATUM: _______________________________, ___________________ 
 
 
 
PODPIS (in žig pravne osebe): 
 
 
_______________________________ 


