
                                                                                        
 

VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH INFORMATIVNIH PONUDB ZA NAKUP 

POSMEZNIH STOLPIČEV ali CELOTNEGA APARTMAJSKEGA KOMPLEKSA  

»RESIDENCE PORTOROŽ« 
 

 

1. PRODAJALEC in PREDMET PRODAJE: 

 

Prodajalec posameznih stolpičev oz. celotnega apartmajskega kompleksa »RESIDENCE 

PORTOROŽ« je družba DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 

Ljubljana, matična številka: 5132088000 (»prodajalec«). 

 

Predmet prodaje so posamezni stolpiči ali celoten apartmajski kompleks »RESIDENCE 

PORTOROŽ«. Apartmajski kompleks »RESIDENCE PORTOROŽ« obsega sedem stolpičev 

zgrajenih leta 2008. Posamezni stolpiči obsegajo od osem do deset opremljenih samostojnih 

apartmajev s pripadajočimi atriji in parkirnimi mesti (pokrita in nepokrita parkirna mesta). 

 

Stolpiči si na fotografiji od zgoraj navzdol sledijo: 

 

1. BURIN  (ID znak: stavba 2631-6763) – Cesta solinarjev 10, 6320 Portorož;  

2. LEVANT (ID znak: stavba 2631-6764) – Cesta solinarjev 12, 6320 Portorož; 

3. OSTRO (ID znak: stavba 2631-6765) – Cesta solinarjev 14, 6320 Portorož;  

4. LEBIČ (ID znak: stavba 2631-6766) – Cesta solinarjev 16, 6320 Portorož;  

5. MAESTRAL (ID znak: stavba 2631-6767) – Cesta solinarjev 18, 6320 Portorož;  

6. PONENT (ID znak: stavba 2631-6768) – Cesta solinarjev 20, 6320 Portorož ter 

7. GARBIN (ID znak: stavba 2631-6769) – Cesta solinarjev 22, 6320 Portorož. 

 

 
 



                                                                                        
 

2. IZKLICNE CENE 

 

Izklicne cene za posamezni stolpič znašajo: 

 

BURIN   2.680.800,00 EUR + pripadajoči davek 

LEVANT  3.558.500,00 EUR + pripadajoči davek  

OSTRO  3.334.560,00 EUR + pripadajoči davek  

LEBIČ   3.391.040,00 EUR + pripadajoči davek  

MAESTRAL 3.269.120,00 EUR + pripadajoči davek  

PONENT  3.150.880,00 EUR + pripadajoči davek  

GARBIN  3.178.080,00 EUR + pripadajoči davek  

 

Izklicna cena za celoten apartmajski kompleks znaša: 

 

22.562.980,00 EUR + pripadajoči davek  

 

Nezavezujoče ponudbe so lahko zgolj iste oz. višje od izklicnih cen. 

 

 

3. POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB 

 

Postopek prodaje za prodajalca vodi nepremičninska družba STOJA TRADE, d.o.o., 

Ljubljana. V postopku prodaje lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki 

skladno z veljavno zakonodajo smejo pridobiti lastninsko pravico na nepremičninah na 

ozemlju Republike Slovenije.  

 

STOJA TRADE, d.o.o., Ljubljana bo obravnavala nezavezujoče ponudbe za nakup 

posameznega stolpiča ali celotnega apartmajskega kompleksa, ki jih bo prejela do vključno 

20.3.2020 do 24.00 ure na izpolnjenem obrazcu: 

 

 preko e-maila zoran@stoja-trade.si ali 

 po pošti na naslov STOJA TRADE, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 242C, 1000 

Ljubljana s pripisom »NEZAVEZUJOČA PONUDBA REZIDENCE PORTOROŽ« ter 

naslovom ponudnika, zapisanim na hrbtni strani ovojnice. 

 

Obrazec je priloga tega vabila in je dostopen tudi na spletnih straneh www.residence-
portoroz.si in www.stoja-trade.si/ResidencePortoroz/ ter v tajništvu STOJA TRADE, d.o.o., 
Ljubljana, Dolenjska cesta 242C, 1000 Ljubljana. 

 

Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov STOJA TRADE, d.o.o., Ljubljana oz. 

zgoraj zapisani e-mail naslov najkasneje do 20.3.2020 do 24.00 ure.  

 

VSEBINA NEZAVEZUJOČE PONUDBE 

 

V postopku prodaje bo STOJA TRADE, d.o.o., Ljubljana upoštevala nezavezujoče ponudbe, 

podpisane s strani ponudnika oz. zakonitega zastopnika ponudnika, ki bodo oddane na 

izpolnjenem obrazcu. 

 

mailto:zoran@stoja-trade.si
http://www.residence-portoroz.si/
http://www.residence-portoroz.si/
http://www.stoja-trade.si/ResidencePortoroz/


                                                                                        
Če je ponudnik tuja pravna oseba, mora ponudbi priložiti v slovenščino uradno preveden 

izpisek iz ustreznega registra, v katerega je vpisan kot pravna oseba. V vsakem primeru 

mora tuja pravna ali fizična oseba pred morebitno sklenitvijo prodajne pogodbe pridobiti 

ustrezno slovensko enolično identifikacijsko številko. Ponudba je lahko v slovenskem ali 

angleškem jeziku. 

 

ODPIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB 

 

Odpiranje nezavezujočih ponudb ne bo javno. Prodajalec bo sprejel odločitev o primernosti 

pravočasno prejetih nezavezujočih ponudb predvidoma do 25.3.2020. Prodajalec bo, ni pa k 

temu zavezan, izbral primerne ponudnike, ki jih bo pozval k oddaji zavezujoče ponudbe. Ob 

oddaji zavezujoče ponudbe bodo morali ponudniki položiti varščino v višini 10% ponujene 

cene brez pripadajočega davka ter podati izjavo o okoliščinah finančnega odkupa (opis 

načina financiranja odkupa). 

 

SKLENITEV PRODAJNE POGODBE 

 

Prodajalec si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim 

ponudnikom ni dolžan v nadaljevanju postopka skleniti prodajne pogodbe ali stopiti v 

kakršnokoli drugo pravno razmerje. 

 

 

4. OGLED in DODATNE INFORMACIJE 

 

Morebitni ponudniki si lahko apartmajski kompleks »RESIDENCE PORTOROŽ«, kakor tudi 

ostalo razpoložljivo dokumentacijo, ogledajo po predhodnem dogovoru. Ogled je mogoč do 

vključno dne 20.3.2020. 

 

Dogovor o ogledu je mogoč z g. Zoranom Đukićem (telefonska številka: 041 652 141, 
elektronski naslov: zoran@stoja-trade.si).  

 

 

5. PRAVO in PRISTOJNOSTI 

 

V zvezi s tem vabilom in iz njega izhajajočih razmerij se uporablja pravni red Republike 

Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v 

Ljubljani. 

 

 

Ljubljana, 20.2.2020 

 

 

 

        po pooblastilu  

        STOJA TRADE, d.o.o., Ljubljana  

        direktor Zoran Đukić 

  

mailto:zoran@stoja-trade.si


                                                                                        
PRILOGA: 

 

OBRAZEC ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČIH INFORMATIVNIH PONUDB  
ZA NAKUP POSMEZNIH STOLPIČEV ali 

 CELOTNEGA APARTMAJSKEGA KOMPLEKSA »RESIDENCE PORTOROŽ« 

 
Izpolni ponudnik kot fizična oseba: 
 

Ime in priimek: 
 

 

Naslov stalnega prebivališča: 
 

 

Rojstni datum ponudnika: 
 

 

Številka bančnega računa: 
 

 

Bančni račun, odprt pri banki: 
 

 

Telefonska številka: 
 

 

Elektronski naslov: 
 

 

 
Izpolni ponudnik kot pravna oseba: 
 

Naziv družbe: 
 

 

Sedež družbe: 
 

 

Zastopnik: 
 

 

Davčna številka: 
 

 

Matična številka: 
 

 

Številka bančnega računa: 
 

 

Bančni račun, odprt pri banki: 
 

 

Telefonska številka: 
 

 

Elektronski naslov: 
 

 

 

STOJA TRADE, d.o.o., Ljubljana bo obravnavala nezavezujoče ponudbe za nakup 
posameznega stolpiča ali celotnega apartmajskega kompleksa, ki jih bo do vključno 
20.3.2020 do 24.00 ure prejela na izpolnjenem obrazcu: 
 

 preko e-maila zoran@stoja-trade.si ali 

 po pošti na naslov STOJA TRADE, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 242C, 1000 
Ljubljana s pripisom »PONUDBA RESIDENCA PORTOROŽ« ter naslovom 
ponudnika, zapisanim na hrbtni strani ovojnice. 

mailto:zoran@stoja-trade.si


                                                                                        
 
PREDMET PONUDBE JE NAKUP NEPREMIČNINE  
(ustrezno obkrožiti zaporedno številko ter dopisati ponujeno ceno brez pripadajočega davka):  

 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 

KOMERCIALNA OZNAKA 

NEPREMIČNINE 

PONUJENA CENA (v EUR) brez  

pripadajočega davka 

1. BURIN  

2. MAESTRAL  

3. OSTRO  

4. LEVANT  

5. LEBIČ  

6. PONENT  

7. GARBIN  

8. 
CELOTEN KOMPLEKS 

»RESIDENCE PORTOROŽ« 
 

 
 
IZJAVA: 
 
Spodaj podpisani izjavljam(o), da: 

 sem/smo preučil(-i) VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH INFORMATIVNIH PONUDB ZA 
NAKUP POSMEZNIH STOLPIČEV ali CELOTNEGA APARTMAJSKEGA KOMPLEKSA 
»RESIDENCE PORTOROŽ« (»Vabilo«); 

 sem/smo bil(-i) na dan ogleda predmetnih nepremičnin seznanjen(-i) s popisom 
pomanjkljivosti posameznih delov stavb in da sem/smo si predmetne nepremičnine podrobno 
ogledal(-i) ter sem/smo preučil(-i) vso s predmetnimi nepremičninami povezano dokumentacijo 
in relevantna dejstva, 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; 

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

 se strinjam(-o) s pogoji prodaje in pravili postopka prodaje; 

 jamčimo, da so podatki v tej ponudbi pravilni in resnični; 

 lahko prodajalec in STOJA TRADE, d.o.o., Ljubljana, obdeluje v tej ponudbi in njenih prilogah 
zapisane osebne podatke za namen izvedbe predmetnega postopka prodaje nepremičnin. 

 
OPOMBE PONUDNIKA: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
V _____________, dne _________ 
       _________________________________ 
       

(ime in priimek oz. firma družbe) 

 
       _________________________________ 
       

(podpis fizične osebe ali zakonitega zastopnika pravne osebe) 


