
 

 
 

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani  
Matična številka: 5142733000 
Osnovni kapital: 205.274.421,23 EUR 

Identifikacijska številka za DDV: SI18190995 

 
 

 

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana 

objavljajo 

 

 JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
 

za prodajo naslednjih nepremičnin: 

 

1. Nepremičnine s parc. št. 556/4, 556/12 in 560, vse k.o. 2175 – Jesenice, skupne 

površine 3.674,00 m². 

Predmetne nepremičnine se nahajajo v Občini Jesenice in v naravi predstavljajo 

urejene vrtičke. Na zemljiščih so postavljene lesene vrtne lope, ki služijo za 

shranjevanje orodja. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča izhaja, da se  

nepremičnine po osnovni namenski rabi prostora nahajajo v območju 

proizvodnih dejavnosti, po podrobnejši namenski rabi pa v območju 

gospodarskih con. 

Izhodiščna cena: 146.960,00 EUR, brez davka, ki se ga zavezuje namesto 

prodajalca plačati kupec. 

 

2. Nepremičnina s parc. št. 1403/6, k.o. 2175 – Jesenice, površine 528,00 m². 

Predmetna nepremičnina se nahaja v Občini Jesenice in v naravi predstavlja 

ravno utrjeno površino, ki služi kot parkirišče. Iz potrdila o namenski rabi 

zemljišča izhaja, da se nepremičnina po osnovni namenski rabi prostora nahaja 

v območju proizvodnih dejavnosti, po podrobnejši namenski rabi pa v območju 

gospodarskih con. 

Izhodiščna cena: 21.120,00 EUR, brez davka, ki se ga zavezuje namesto 

prodajalca plačati kupec. 

 

3. Nepremičnina s parc. št. 1133/31, k.o. 992 – Polzela, površine 181,00 m². 

Predmetna nepremičnina se nahaja v Občini Polzela in v naravi predstavlja 

nepozidano zemljišče v neposredni bližini železniške postaje Polzela. Iz potrdila 

o namenski rabi zemljišča izhaja, da se nepremičnina po osnovni namenski rabi 

prostora nahaja v območju stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa 

v območju drugih urejenih zelenih površin.  

Izhodiščna cena: 4.706,00 EUR, brez davka, ki se ga zavezuje namesto 

prodajalca plačati kupec. 

 

4. Turistični objekt s štirimi apartmaji v naselju Hočko Pohorje, ki se nahaja na 

nepremičnini s parc. št. 392/13, k.o. 699 – Hočko Pohorje, površine 314,00 m², 

ID št. stavbe 105. 

Izhodiščna cena: 194.000,00 EUR, brez davka, ki se ga zavezuje namesto 

prodajalca plačati kupec 
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5. Počitniški objekt, stanovanjska hiša, na naslovu Golušnik 84, 8000 Novo 

mesto, ki se nahaja na nepremičnini s parc. št. 552/7, k.o. 1457 – Ždinja vas, 

površine 619,00 m², ID št. stavbe 34. 

Izhodiščna cena: 45.000,00 EUR, brez davka, ki se ga zavezuje namesto 

prodajalca plačati kupec. 

 

I. Naziv in sedež prodajalca: 

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, matična št.: 

5142733000, identifikacijska št. za DDV: SI 18190995.  

 

II. Pogoji prodaje: 
a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno – kupljeno«. 

b) Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo v celoti izpolnjevale zahtevane pogoje. 

c) Ponudba je zavezujoča in dokončna. 

d) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za 

pridobivanje nepremičnin na območju RS, po veljavnih predpisih. 

e) Ponudnik je dolžan plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje 

pogodbenih obveznosti in predložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne 

cene nepremičnine, za katero je oddal ponudbo, s priloženo številko svojega 

transakcijskega računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine.  

Varščina se nakaže na transakcijski račun Slovenskih železnic, d.o.o., št. SI56 0292 3001 

9346 887, odprt pri NLB d.d. in sicer namen nakazila »Varščina – (navedba nepremičnine 

pod zaporedno št.)«.  

Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo 

vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe z najugodnejšim 

ponudnikom. 

f) Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, ponujena cena pa izražena v EUR.   

 

III. Rok sklenitve pogodbe: 

V roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem 

prodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k 

podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in obdrži varščino 

ponudnika, ki pogodbe noče skleniti. 

Prodajalec obdrži varščino najugodnejšega ponudnika tudi v primeru, da le-ta odstopi 

od svoje ponudbe pred izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 

 

IV. Način in rok plačila kupnine: 

Pozvani ponudnik je dolžan plačati celotno kupnino, v enkratnem znesku v roku 30 dni 

po overitvi prodajne pogodbe, na transakcijski račun prodajalca. Zaradi zavarovanja 

pravočasnega plačila kupnine se overjeni izvirnik prodajne pogodbe, do katerega je 

upravičen kupec, deponira pri prodajalcu do plačila celotne kupnine. Plačilo kupnine v 

roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v 

predvidenem roku, se pogodba šteje za razdrto, in se plačana varščina obdrži. 
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V. Drugi stroški: 
Strošek overitve prodajne pogodbe, plačilo davka na promet nepremičnin oziroma 

davka na dodano vrednost ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice nosi 

kupec. 

 

VI. Prehod lastništva: 

Nepremičnina se izroči kupcu v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na 

kupljeni nepremičnini po plačilu celotne kupnine. 

 

VII. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 

Ponudniki so vezani na dano ponudbo do dne 13.07.2018.  

 

VIII. Vsebina ponudbe: 
Popolna pisna ponudba mora vsebovati naslednje podatke: 

– navedba identifikacijskih podatkov (ime in priimek/popolno ime firme, naslov/sedež 

firme, EMŠO/MŠ, DŠ/ID št. za DDV), 

– navedba nepremičnine iz objave, ki jo želi kupiti (parc. št. in  k.o.) 

– navedba ponujene cene v EUR, ki ne sme biti nižja od navedene objavljene izhodiščne 

prodajne cene, 

– navedba popolnih podatkov o številki transakcijskega računa ponudnika (naziv banke in 

številka računa za vračilo varščine), 

– fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (kopijo 

osebnega dokumenta – osebna izkaznica ali potni list), pravne osebe morajo obvezno 

priložiti izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki 

morajo obvezno priložiti izpis iz poslovnega registra (ne starejši od 3 mesecev), 

– potrdilo o plačani varščini, 

– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. 

 

IX. Kriterij za izbor: 

Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Nepremičnina 

bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal 

najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom poslovodstva izbran za najugodnejšega 

ponudnika. V primeru prejema več ponudb z navedbo enake najvišje cene, se bodo s 

temi ponudniki, takoj po opravljenem odpiranju ponudb, izvedla dodatna pogajanja v 

smislu pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki ali 

njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Šteje se, da je izklicna cena v postopku 

javne dražbe cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Izbran 

bo ponudnik, ki bo na javni dražbi ponudil najvišjo ceno. 

 

Prodajalec, Slovenske železnice, d.o.o., si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli 

odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb v celoti ali za 

posamezno nepremičnino do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve 

postopka se ponudnikom povrne varščina, v kolikor je že bila vplačana. 

Obveznost družbe Slovenske železnice, d.o.o., da s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, 

sklene prodajno pogodbo, je izključena.  
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Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem 

nepremičnine in se odreka odškodninskim zahtevkom iz naslova stvarnih napak. 

 

X. Rok za oddajo ponudb: 
Rok za predložitev ponudb je 12.04.2018 do 13:00 ure. 

Do roka za oddajo ponudb, ki je določen s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano 

ponudbo. 

 

Pisne ponudbe za nakup nepremičnin je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti 

osebno v zaprti ovojnici na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Sektor za upravljanje 

nepremičnin, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, z oznako »Ponudba za nakup 

nepremičnine – NE ODPIRAJ! – (navedba nepremičnine pod zaporedno številko)«.  

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in točen naslov ponudnika. 

 

Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele v vložišče prodajalca najkasneje do 

vključno 12.04.2018 do 13:00 ure.  
 

Odpiranje ponudb bo javno in sicer na sedežu Slovenskih železnic, d.o.o., Kolodvorska 

ulica 11, 1506 Ljubljana, dne 13.04.2018 ob 10:00 uri. 

 

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) ter pravočasne, 

vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka izločila 

in o tem obvestila ponudnike. 

Ponudniki bodo o izboru obveščeni praviloma v 15 dneh od dneva sprejetja sklepa o 

izbiri najugodnejšega ponudnika. 

 

XI. Ogledi nepremičnin: 

Ogledi nepremičnin pod zaporedno št. 1, s parc. št. 556/4, 556/12 in 560, vse k.o. 2175 – 

Jesenice in nepremičnine pod zaporedno št. 2, s parc. št. 1403/6, k.o. 2175 – Jesenice, 

se bodo izvedli po predhodnem dogovoru z: g. Robert Kovač, tel. št. 041 526 759. 

 

Ogledi nepremičnine pod zaporedno št. 3, s parc. št. 1133/31, k.o. 992 – Polzela, se bodo 

izvedli po predhodnem dogovoru z: ga. Dolšak Darja, tel. št. 051 693 283. 

 

Ogledi nepremičnine pod zaporedno št. 4, turistični objekt s štirimi apartmaji v naselju 

Hočko Pohorje, ki se nahaja na nepremičnini parc. št. 392/13, k.o. 699 – Hočko Pohorje, 

se bodo izvedli po predhodnem dogovoru z: ga. Albina Rolih, tel. št. 051 613 431. 

 

Ogledi nepremičnine pod zaporedno št. 5, počitniški objekt, stanovanjska hiša, na naslovu 

Golušnik 84, 8000 Novo mesto, ki se nahaja na nepremičnini s parc. št. 552/7, k.o. 1457 – 

Ždinja vas, se bodo izvedli po predhodnem dogovoru z: ga. Metka Somrak, tel. št. 041 683 

503. 
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XII. Več informacij: 

Podrobnejši podatki in informacije glede nepremičnin, ki so predmet ponudbe, so 

dostopni na sedežu družbe Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana 

ali po telefonu št. (01) 29 14 601, g. Graden Kjuder. 

 

                                                                                       Slovenske železnice, d.o.o. 
 


