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JAVNO POVABILO ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAKUP NEPREMIČNINE 

»Poslovni prostori Gračišče, na naslovu Gračišče 4, 6272 Gračišče« 

 

 

Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska št. SI25028022, matična št. 

5881447, ki jo po pooblastilu zastopa mag. Darja Ferlinc, vodja Oddelka nabave, vabi 

zainteresirano javnost, da se udeleži postopka javne prodaje poslovnih prostorov, ki jih 

predstavlja nepremičnina s komercialno oznako: »Poslovni prostori Gračišče, na naslovu 

Gračišče 4, 6272 Gračišče«. 

 

  

I. PREDMET PRODAJE 

Predmet prodaje so poslovni prostore pošte v Gračišču, na naslovu Gračišče 4, kjer obratuje pošta 

6272 Gračišče. Prostori so zasedeni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske 

stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 3 

v stavbi št. 292 k.o. 2614 Kubed (ID znak del stavbe 2614-292-3), v izmeri 57,00 m2. Stavba stoji na 

treh parcelah in sicer parceli št. 4128/1 v izmeri 313 m2, parceli št. 3732/3 v izmeri 26 m2 in parceli 

št. 3733/1 v izmeri 11 m2, vse k.o. 2614 Kubed. Vse tri parcele so splošni skupni del stavbe v etažni 

lastnini. 

Stavba je bila zgrajena leta 1955. Leta 2000 so bili poštni prostori v celoti obnovljeni. Poslovni 

prostori obsegajo vetrolov, prostor za stranke, zaledne delovne prostore s čajno kuhinjo in 

sanitarije. Prostori so urejeni in opremljeni s pohištveno opremo. Prav tako so klimatizirani z 

dvema stenskima napravama. Ogrevanje prostorov je centralno radiatorsko na lastno peč na 

kurilno olje. Dovoz in parkirišče sta urejena in nista predmet prodaje. Lastništvo poslovnih 

prostorov oz. etažnega dela št. 3 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih 

ima predkupno pravico Mestna občina Koper. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim 

pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.  

Poslovni prostori se nahajajo v območju površin podeželjskega naselja in so namenjeni poslovni 

in obrtni dejavnosti. 

Prostori imajo pridobljena ustrezna dovoljenja za uporabo. 

Prodajalec si želi, da se bo v predmetnih prostorih tudi po nakupu izvajala poštna dejavnost, za 

kar se potrebuje min. 10 m2 prostorov. 

 

 

 

 

 

Naša št. :  N2-3/4349/1-2020/VG 

Vaša št. :  
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II. SKUPNE DOLOČBE 

 

II.1. Ponudnik 

 

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je po zakonodaji RS lahko kupec 

nepremičnine. 

 

Ponudnik mora ponudbenemu obrazcu predložiti izjavo, s katero se stranka predstavi ter pojasni 

namen nakupa (Priloga št. 2). 

 

II.2. Informacije in ogled 

 

Družba bo osnovne informacije objavila na svoji spletni strani na povezavi: 

https://www.posta.si/o-nas/predstavitev/nepremicnine-ps. 

 

Zainteresirani ponudnik lahko dobi dodatne informacije oz. se dogovori za ogled nepremičnine, 

po predhodni najavi na kontaktni e-naslov valter.furlanic@posta.si oz. pri g. Valterju Furlaniču na 

sedežu PE Koper, Vojkovo nabrežje 32, Koper. 

 

Prodajalec si pridržuje pravico, da: 

- najugodnejše tri ponudnike povabi k pogajanjem, 

- kateregakoli ponudnika povabi k individualnim pogajanjem, 

- ne izbere cenovno najugodnejše ponudbe, 

- vse ponudbe kot neprimerne zavrne. 

 

III.1. Vsebina ponudbe 

 

Ponudba mora biti dana v enem izvodu, v slovenskem jeziku, na obrazcu, ki je Priloga št. 1 tega 

povabila skupaj z naslednjimi prilogami: (i) izjava o identifikaciji stranke iz II.1. člena tega povabila. 

 

Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitih zastopnikov družbe ali njihovih pooblaščencev. 

 

Ponudba mora biti poslana priporočeno po pošti s povratnico, v zaprti kuverti na naslov: 

 

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, z oznako: NE ODPIRAJ – »PONUDBA 

za nakup »Poslovnih prostorov Gračišče«. 

 

Na hrbtni strani mora biti čitljivo izpisana firma ponudnika in njen sedež. 

 

III.2. Stroški 

 

Vsi stroški v zvezi s prijavo in v zvezi z udeležbo ponudnika na tem povabilu so stroški ponudnika. 

 

IV. ROK 

 

Družba bo upoštevala izključno popolne ponudbe, oddane pravočasno, v zaprti kuverti, 

priporočeno s povratnico, najkasneje do petka 30.10.2020 do 24. ure. 

 

 

 

https://www.posta.si/o-nas/predstavitev/nepremicnine-ps
mailto:valter.furlanic@posta.si
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V. ODPIRANJE PONUDB IN IZBIRA 

 

Odpiranje ponudb ne bo javno, bo komisijsko in ga bo družba izvedla najkasneje v roku 7 dni po 

izteku roka za oddajo ponudb. 

 

Edino merilo za izbiro najboljšega ponudnika je višina kupnine. 

 

O svoji odločitvi o zaključku postopka bo družba vse ponudnike obvestila pisno ali preko e-pošte. 

 

Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli odstopi ali spremeni roke in korake vodenja postopka 

ali da ne izbere nobene izmed prejetih ponudb. 

 

Vsaka sprememba tega povabila bo objavljena na spletni strani družbe. 

 

Odškodninska odgovornost prodajalca v zvezi s tem povabilom je v celoti izključena. 

 

VI. KONTAKTNA OSEBA 

 

Kontaktni naslov prodajalca je: Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor 

Telefon: 05 666 6606, 031 320 225, Valter Furlanič 

e-pošta: valter.furlanic@posta.si 

PRILOGE: 

Priloga 1: Obrazec ponudbe 

Priloga 2: Identifikacija stranke 

 

 

 

 

 
 

Poslovni prostori pošte Gračišče 
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PRILOGA 1 

 

NEZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE 

»Poslovni prostori Gračišče, na naslovu Gračišče 4, 6272 Gračišče« 

 

Naziv ponudnika (firma, matična številka, ID za DDV) 

 

 

Naslov in sedež ponudnika 

 

 

Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe 

 

 

Kontaktna oseba in kontakti (GSM in elektronski naslov) 

 

 

Transakcijski račun ponudnika na katerega se vrne varščina 

 

 

Predmet ponudbe: so poslovni prostore pošte v Gračišču, na naslovu Gračišče 4, kjer obratuje 

pošta 6272 Gračišče. Prostori so zasedeni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno 

stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo 

posamezni del št. 3 v stavbi št. 292 k.o. 2614 Kubed (ID znak del stavbe 2614-292-3), v izmeri 

57,00 m2. 

 

Zasedena nepremičnina: da. Poslovni prostori so zasedeni s starni Pošte Slovenije, saj v njih 

obratuje poštna poslovalnica. 

 

NETO ponudbena cena za nepremičnino na naslovu Novi trg 7, 8105 Novo mesto: 

    EUR, z besedo: 

 

DAVEK: Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Ob prodaji se plača davek na promet nepremičnin 

v višini 2%, ki ga plača kupec. 

 

Rok sklenitve pogodbe: 15 dni od prejema obvestila o izbiri. 

 

Rok plačila: 

 

 

Rok veljavnosti ponudbe je 60 dni. 

 

Nepremičnina se kupuje po sistemu videno-kupljeno. Ponudnik je v celoti seznanjen s pravnim in 

fizičnim stanjem predmeta ponudbe in iz tega naslova ne bo uveljavljal kakršnihkoli zahtevkov. 

 

 

Datum:    Žig:   Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe: 
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PRILOGA 2 

 

 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik pod materialno in kazensko odgovornostjo za nakup 

nepremičnine »Poslovni prostori Gračišče, na naslovu Gračišče 4, 6272 Gračišče«, 

 

podajam naslednje izjave glede predstavitve stranke 

 

i: Naziv in sedež pravne osebe: 

 

 

ii. Davčna ter matična št. pravne osebe: 

 

 

iii. Kontaktni podatki odgovorne osebe ponudnika: 

Telefonska številka: 

 

 

Elektronski naslov: 

 

 

 

iv. Predstavitev ponudnika (kratek opis dejavnosti ponudnika, osnovni finančni podatki) 

 

 

 

 

 

 

 

v. Ponudnik izjavljam: 

- da ponudnik deluje v svojem imenu in za svoj račun, 

- da je zavezanec za plačilo DDV, 

- da zoper družbo ponudnika ni bil uveden postopek prenehanja, stečaja, prisilne poravnave 

ali drug postopek skladno z zakonom, ki ureja insolventnost in prisilno prenehanje, 

- da družba ponudnika ni prezadolžena, nelikvidna ali kako drugače nezmožna poravnati 

svoje obveznosti ali insolventna po kateremkoli pravnem redu, 

- da ni v teku kakršenkoli postopek ali preiskava zoper družbo oziroma odgovorne osebe 

družbe ponudnika s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, 

gospodarskega kriminala in/ali korupcije, 

- da ima družba ponudnika v celoti poravnane vse javno pravne obveznosti. 

 

 

Podpis: ______________________________ 

  


