
ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA  
»SVETI ANTON« PRI KOPRU 

DUTB ID 844 
 

 

 

PONUDNIK (ime in priimek / firma ponudnika): 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Naslov (stalno bivališče / poslovni naslov): 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Davčna številka: __________________________________________________________ 
 
EMŠO / Matična številka: ___________________________________________________ 
 
Številka bančnega računa ponudnika:___________________________________________,   
 
odprt pri banki: _____________________________, v  _____________________________  

(v nadaljevanju Potrjen bančni račun pri banki v Sloveniji oz. Potrjen bančni račun pri banki v 
EU) 
 
Telefon / GSM: _____________________________________________________________ 
 
Elektronski naslov: __________________________________________________________ 
 
Zakoniti zastopnik: __________________________________________________________ 
 
 

PREDMET PONUDBE (nakup nepremičnin kot celote) - zemljišča z ID znaki:  

 
- parcela 2612 2407/5 (ID 2065393) v izmeri 340 m2, 

- parcela 2612 2407/6 (ID 4753081) v izmeri 340 m2, 

- parcela 2612 2407/7 (ID 5256325) v izmeri 340 m2, 

- parcela 2612 2407/8 (ID 1561757) v izmeri 340 m2, 

- parcela 2612 2407/9 (ID 2570722) v izmeri 396 m2, 

- parcela 2612 2407/10 (ID 2570726) v izmeri 342 m2, 

- parcela 2612 2407/11 (ID 4753077) v izmeri 341 m2, 

- parcela 2612 2407/12 (ID 4082394) v izmeri 340 m2, 

- parcela 2612 2407/13 (ID 2402178) v izmeri 339 m2. 

 
 

PONUJENA CENA (v EUR) brez pripadajočega davka (splošna stopnja DDV 22%): 

 
_________________________________________________________________________ 
 
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 zemljišča »Sveti 
Anton« pri Kopru – DUTB ID 844« in z njim povezane dokumente na katere se Vabilo 
sklicuje ter da v celoti soglašam(-o) z vsebino teh dokumentov kot tudi, da le-ti 
predstavljajo bistveno sestavino te ponudbe; 

- da sem/smo si predmetne nepremičnine podrobno ogledal(-i) ter sem/smo preučil(-i) 
vso s predmetnimi nepremičninami povezano dokumentacijo in relevantna dejstva 
(izrecno tudi parcelne meje - morebiti potrebno parcelacijo in označitev mej z mejniki v 
naravi uredi kupec na lastne stroške - in širino priključka na javno cesto, kar predstavlja 
omejitev, vezano na pridobitev dovoljenja za gradnjo objekta/ov), tako da sem/smo 
podrobno seznanjen(-i) s pravnim in dejanskim stanjem predmetnih nepremičnin in 
smo/sem v zvezi s tem ter glede pravnih posledic nakupa nepremičnin po potrebi 
pridobil(-i) nasvet s svoje strani najetega strokovnjaka;  

- da imajo predmetne nepremičnine vse potrebne in dogovorjene lastnosti ter ustrezajo 
nameravani rabi oz. namenu zaradi katerega jih kupujem(-o);  

- da se strinjam(-o) s pogoji prodaje in pravili postopka prodaje; 
- da jamčimo, da so podatki v tej ponudbi resnični; 
- 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 ______________________.  
 
 
 
KRAJ IN DATUM: ______________________________________________ 
 
 
PODPIS (in žig pravne osebe): ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- izpolnjena in podpisana izjava iz 3. odstavka 2. točke Vabila 


