
 

 
 

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, 1000 Ljubljana objavljajo  

JAVNO ZBIRANJE PONUDB  

za prodajo nepremičnin 

 
PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE NEPREMIČNINE: 

 
Prazno stanovanje: 

 

1. PODBRDO, Podbrdo 43, ID znak 2242-122-1, stanovanje z uporabno površino 60,70 m² 

oz. skupno površino izmeri 94,00 m². Prostori v pritličju so nekoč služili kot vaški kino, 

(23,50 m
2
, 12,03 m

2
, 11,30 m

2
), prostor na JZ objekta pa kot lovska soba (13,87 m

2
). V kleti 

se nahajajo štirje kletni prostori (33,29 m
2
). Prostori nimajo izvedenih instalacij in nimajo 

priključkov. Dostop do lovske sobe je urejen iz zadnje strani objekta, preko zunanjega 

stopnišča. Objekt je bil zgrajen leta 1929 s 4 stanovanjskimi enotami v 4 etažah. Izhodiščna 

cena je 7.000,00 EUR. Številka energetske izkaznice 2016-154-139-41291 z dne 

02.08.2016, energetski razred E (105-149 kWh/m
2
a ). Varščina znaša 700,00 EUR. 

 

Ponudniki za odkup praznega stanovanja morajo - v roku za oddajo ponudbe - vplačati 

varščino na TRR Slovenskih železnic, d.o.o., štev. SI56 0292 3001 9346 887, odprt pri NLB 

d.d. 

 

Stanovanja obremenjena z najemnim razmerjem: 

 

2. VELIKE LAŠČE, Na postajo 50, ID znak 1717-492-1, stanovanje z uporabno površino 

53,00 m² oz. skupno površino (klet, shramba, kurilnica) v izmeri 101,20 m². Izhodiščna 

cena je 31.000,00 EUR. Številka energetske izkaznice 2016-165-211-45484 z dne 

20.12.2016, energetski razred D (60-104 kWh/m
2
a ). 

 

3. VELIKE LAŠČE, Na postajo 50, ID znak 1717-492-2, stanovanje z uporabno površino 

51,30 m² oz. skupno površino (klet, shramba, kurilnica, terasa) v izmeri 137,10 m². 

Izhodiščna cena je 42.000,00 EUR. Številka energetske izkaznice 2016-165-211-45484 z 

dne 20.12.2016, energetski razred D (60-104 kWh/m
2
a ). 

 

4. LJUBLJANA, Beblerjev trg 12, ID znak 2680-477-33, stanovanje z uporabno površino 

46,50 m² oz. skupno površino (balkon, klet) v izmeri 55,00 m². Izhodiščna cena je 

81.900,00 EUR. Številka energetske izkaznice 2015-165-211-25679 z dne 24.07.2015, 

energetski razred D (60-104 kWh/m
2
a ). 

 

5. LJUBLJANA, Beblerjev trg 12, ID znak 2680-477-48, stanovanje z uporabno površino 

53,70 m² oz. skupno površino (balkon, klet) v izmeri 60,80 m². Izhodiščna cena je 

112.000,00 EUR. Številka energetske izkaznice 2015-165-211-25710 z dne 24.07.2015, 

energetski razred D (60-104 kWh/m
2
a ). 

 

6. MARIBOR, Panonska ulica 4, ID znak 680-1776-5, stanovanje z uporabno površino 

65,30 oz. skupno površino (balkon in klet) 71,60 m². Izhodiščna cena je 60.000,00 EUR. 
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Številka energetske izkaznice 2016-165-211-45232 z dne 11.12.2016, energetski razred F 

(150-209 kWh/m
2
a ). 

 

7. MARIBOR, Regentova ul. 6, ID znak 659-3432-11, stanovanje z uporabno površino 32,30 

m² oz. skupno površino (balkon, klet) v izmeri 40,60 m². Izhodiščna cena je 42.000,00 

EUR. Številka energetske izkaznice 2016-165-211-45233 z dne 11.12.2016, energetski 

razred D (60-104 kWh/m
2
a ). 

 

8. MARIBOR, Sarajevska 1, ID znak 680-68-8, stanovanje z uporabno površino 63,40 m² oz. 

skupno površino (balkon, klet) v izmeri 75,80 m². Izhodiščna cena je 67.000,00 EUR. 

Številka energetske izkaznice 2015-154-139-32645 z dne 04.12.2015, energetski razred D 

(60-104 kWh/m
2
a ). 

 

9. SEVNICA, Naselje heroja Maroka 12, ID znak 1379-1105-1 stanovanje z uporabno 

površino 47,10 m² oz. skupno površino (shramba, klet) v izmeri 56,80 m². Izhodiščna cena 

je 42.000,00 EUR. Številka energetske izkaznice 2015-154-139-32645 z dne 04.12.2015, 

energetski razred D (60-104 kWh/m
2
a ). 

 

10. HRUŠICA, Hrušica 57A, ID znak 2172-287-10, stanovanje z uporabno površino 72,30 

m² oz. skupno površino (balkon in klet) v izmeri 82,90 m².  Izhodiščna cena je 74.000,00 

EUR. Številka energetske izkaznice 2015-154-139-32645 z dne 04.12.2015, energetski 

razred D (60-104 kWh/m
2
a ). 

 

11. JESENICE, Cesta maršala Tita 98b, ID znak 2175-145-108, stanovanje z uporabno 

površino 45,60 m² oz. skupno površino (balkon, klet) v izmeri 55,10 m². Izhodiščna cena 

je 42.000,00 EUR. Številka energetske izkaznice 2015-165-211-45386 z dne 16.12.2016, 

energetski razred C (35-59 kWh/m
2
a ). 

 

12.  PRVAČINA, Prvačina 119, ID znak 2320-162-2, stanovanje z uporabno površino 44,90 

m² oz. skupno površino (klet) 55,90 m². Izhodiščna cena  je 42.000,00 EUR. Številka 

energetske izkaznice 2015-154-139-32645 z dne 04.12.2015, energetski razred D (60-104 

kWh/m
2
a ).  

 

13. RAKEK, Ljubljanska cesta 20, ID znak 1659-155-2, stanovanje z uporabno površino 

58,70 m² oz. skupno površino (klet) 65,20 m². Izhodiščna cena je 23.500,00 EUR. 

Številka energetske izkaznice 2015-165-211-24631 z dne 07.07.2015, energetski razred E 

(105-149 kWh/m
2
a ). 

 

14. POSTOJNA, Pivška ulica 6, ID znak 2490-968-2, stanovanje z uporabno površino 41,90 

m² oz. skupno površino (balkon, klet) v izmeri 45,00 m². Izhodiščna cena je 48.000,00 

EUR. Številka energetske izkaznice 2016-165-211-45532 z dne 22.12.2016, energetski 

razred D (60-104 kWh/m
2
a ). 

 

Pri nakupu stanovanj, ki so obremenjena z najemnim razmerjem, imajo najemniki le-teh (pod 

enakimi pogoji) predkupno pravico. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu 

položaj iz najemnega razmerja z novim lastnikom ne sme poslabšati.  

 



  

 3 

I. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA 

Slovenske železnice, d.o.o., Sektor za upravljanje nepremičnin, Kolodvorska ulica 11, 1506 

Ljubljana, Matična št.: 5142733000, identifikacijska številka 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)  Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, ponujena cena pa izražena v EUR.   

 

III. ROK SKLENITVE POGODBE: 

Izbrani ponudnik mora - v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega 

ponudnika - skleniti pogodbo s Slovenskimi železnicami, d.o.o. V nasprotnem primeru se bo 

štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa k podpisu pogodbe pozove naslednjega 

najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki je od nakupa odstopil. 

 

IV. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE 

Izbrani ponudnik lahko plača kupnino na naslednji način:  

 V enkratnem znesku v roku 15 dni po izstavitvi računa, pri čemer se upošteva 17 odstotno 

znižanje ponujene cene stanovanja (plačilo z lastnimi sredstvi oz. kredit pri banki), 

 Na kredit v mesečnih obrokih brez pologa, pri čemer odplačilna doba ne sme biti daljša 

od 25 let (kredit pri Slovenskih železnicah, d.o.o.). 

V primeru, da bo odplačilna doba: 

o od 1 leta do 10 let – se pri izračunu mesečnega obroka upošteva obrestna mera v 

višini 6 mesečnega Euribora (na dan sklenitve pogodbe) povečanega za 1,5 

odstotne točke letno, 

o od 11 let do 25 let – se pri izračunu mesečnega obroka upošteva obrestna mera v 

višini 6 mesečnega Euribora (na dan sklenitve pogodbe) povečanega za 2,0 

odstotni točki letno. 

Obrestna mera je v času odplačila kupnine spremenljiva in se vsakih 6 mesecev uskladi z 

vrednostjo Euribor-a, veljavnega na dan obračuna, s čimer se spremeni tudi višina 

mesečnega obroka. 

Mesečni obrok ne sme biti nižji od mesečne najemnine za stanovanje. 

Plačilo kupnine bo zavarovano s hipoteko, ki jo bo kupec ustanovil na celotni 

nepremičnini, ki bo predmet prodaje.  

 

V. STROŠKI V ZVEZI S PRODAJO  

 

Slovenske železnice, d.o.o., nosijo strošek davka na promet nepremičnine, strošek overitve 

podpisa na prodajni pogodbi nosi vsaka pogodbena stranka zase, stroške vpisa lastninske 

pravice v zemljiško knjigo in ustanovitve hipoteke pa nosi kupec. 

 

Pri prodaji stanovanja se bo poračunalo tudi stanje sredstev v rezervnem skladu na dan sklenitve 

pogodbe.  
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VI. ROK VEZANOSTI PONUDNIKOV NA DANO PONUDBO: 

Ponudniki so vezani na dano ponudbo do dne 31.05.2017. 

 

VII. VSEBINA PONUDBE (Priloga): 

Popolna pisna ponudba mora vsebovati naslednje podatke in priloge: 

– 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 (kraj, naslov in ID znak) 

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

– navedba načina plačila kupnine (v enem znesku ob podpisu pogodbe oz. kredit pri Slovenskih 

železnicah, d.o.o.), 

– fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo veljavnega 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), 

 

VIII. KRITERIJ ZA IZBOR: 

Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena (pri čemer ima 

prednost predkupni upravičenec). 

  

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

najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom poslovodstva družbe 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 oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali 

pooblaščenci. Izklicna cena v postopku javne dražbe bo tista cena, ki so jo v svojih ponudbah 

ponudili najugodnejši ponudniki. Izbran bo ponudnik, ki bo na javni dražbi ponudil najvišjo 

ceno. 

 

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

vrnjena brez obresti v roku 5 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe z najugodnejšim 

ponudnikom oz. najkasneje do 31.05.2017. 

 

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

odškodninske odgovornosti  - začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe 

kadarkoli ustavi. Obveznost družbe Slovenske železnice, d.o.o., da s ponudnikom, ki ponudi 

najvišjo ceno, sklene prodajno pogodbo, je izključena. 

 

IX. ROK ZA ODDAJO PONUDB: 

Rok za predložitev ponudb je 23.02.2017 do 12.00 ure. 

 

Pisno ponudbo za nakup posamezne nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti ali 

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

upravljanje nepremičnin, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, z jasno oznako »PONUDBA 
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ZA NAKUP STANOVANJA – NE ODPIRAJ – (z navedbo kraja, naslova in ID znaka 

nepremičnine, za katero se oddaja ponudba)«. Na hrbtni strani ovojnice pa mora biti navedeno 

ime, priimek ter naslov ponudnika. 

 

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

vključno 23.02.2017 do 12.00 ure. 

 

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

11, 1506 Ljubljana, Steklena dvorana, dne 24.02.2017 s pričetkom 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. 

 

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na intranetni in internetni strani Slovenskih 

železnic, d.o.o., ter dne 03.02.2017 v dnevnem časopisu Dnevnik. 

 

X. OGLEDI  NEPREMIČNIN:  

Ogledi zasedenih stanovanj se bodo opravljali po predhodnem dogovoru, in sicer z go. Tanjo 

Tarlanović, tel. 01 29 14 131 oz. go. Katarino Juvančič, tel 01 29 14 613. 

 

Ogled praznega stanovanja bo opravljen po predhodnem dogovoru, in sicer: v četrtek 

16.02.2017 ob 11.00 uri (g. Joško Stegu, tel. št. 05/29 62 150 ali 051 693 282). V primeru, da 

za ogled ne bo predhodno najavljenih kandidatov, ogled odpade. 

 

XI. VEČ INFORMACIJ: 

Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in predmetnih nepremičninah so 

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

Sektor za upravljanje nepremičnin ali po telefonu št. 01 29 14 131, 01 29 14 613. 

 

Slovenske železnice, d.o.o. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


