
 
  

 

Prodaja nepremičnin 

INA SLOVENIJA, d.o.o. 
 

OBJAVLJA PRODAJO NEPREMIČNINE 
 
 

Točka 1. 
 

Objavlja se prodaja nepremičnine v lasti INA SLOVENIJA d.o.o.: 
 
 

NASLOV 
OPIS 

NEPREMIČNINE 

POVRŠINA 

/m2 
PODATKI O LASTNIŠTVU 

Lendava, 
Trimlini 2P 

Zemljišče, poslovni 
prostor in skladišče 

926,20 
(poslovni objekt – 100,00 m2; 

skladišče – 270,00 m2) 

zk.št. 2243/2; 2243/3 
k.o. Lendava 

 
 
 

Točka 2. 
 

• Nepremičnina se prodaja v trenutno obstoječem stanju. 
• Kupnina v ponudbi mora biti navedena v EUR. 
• Po prejemu ponudbe, bo INA SLOVENIJA, d.o.o. ponudnike obvestila o zahtevanem plačilu 

varščine in sicer pisno po navadni ali elektronski pošti. 
• Celoten vplačani znesek varščine se povrne v roku 60 (šestdeset) dni od dneva prejema 

plačila na račun plačnika, če ponudba ne bo sprejeta. V kolikor najugodnejši ponudnik svojo 
ponudbo umakne, bo INA SLOVENIJA, d.o.o. obdržala znesek plačane varščine. 

• Rok za plačilo kupnine je najkasneje 60 (šestdeset) dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. 
• Davek na promet nepremičnin in vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva 

krije kupec. 
 
 
 
PONUDBA MORA VSEBOVATI: 
 

1. Ime in priimek, davčno številko ponudnika in njegovo prebivališče (za fizične osebe), 
oziroma, naziv podjetja z naslovom sedeža podjetja in davčno številko (za pravne osebe), 
ter aktivni elektronski naslov; 

2. Podatke o nepremičnini, za katero se odda ponudba za nakup, ki so navedeni v oglasu  
(naslov nepremičnine, opis nepremičnine, površina nepremičnine v m2, podatke o 
lastništvu); 

3. Skupni znesek ponujene cene v EUR, ter pogoje in način plačila; 
4. Kopijo osebne izkaznice (za fizične osebe), oziroma potrdilo o vpisu v sodni register (za 

pravne osebe); 
5. Izjavo o soglasju za zbiranje in uporabo osebnih podatkov; 

 
 
 
 
 



Točka 3. 
 

Pisne ponudbe oddajte na naslov: 

INA SLOVENIJA, d.o.o 

Ponudba za nakup nepremičnine 

Litijska cesta 259 

1000 Ljubljana 

 

ali na e-mail: viktorija.policnik@ina-slovenija.si 

 

Rok za dostavo ponudb: 30. 4. 2022 

Točka 4. 
 

Udeleženci bodo o rezultatih pisno obveščeni na navedeni elektronski naslov. 
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 60 (šestdeset) 
dni od dneva izdanega sklepa INA SLOVENIJE, d.o.o. o prodaji nepremičnine. 
 
Dodatne informacije in dogovor o ogledu nepremičnine dobite na telefonski številki: 
 

00386 40 423 365 
 

INA SLOVENIJA si pridružuje pravico, da na podlagi ocenjene najboljše ponudbe, sprejme 
ponudbo ali pa ne sprejme nobene ponudbe, kot tudi povabi ponudnike v drugi krog licitiranja. 
Pravico do oddaje ponudb imajo vse fizične in pravne osebe z območja Republike Slovenije 
in tujine. 

Točka 5. 
 

INA SLOVENIJA, d.o.o. kot upravljavec obdelave osebnih podatkov, zbira in obdeluje osebne 
podatke, potrebne za izvedbo razpisov za prodajo nepremičnin, ocenjevanje oddanih ponudb, 
pogajanja ali za namen pripravljalnih aktivnosti pred sklenitvijo prodajnih pogodb, ter 
sklepanje in izvajanje pogodb z izbranim kandidatom. 

Zainteresiranim osebam, se lahko kadarkoli posreduje podrobnejše informacije o varstvu 
osebnih podatkov v podjetju INA SLOVENIJA, d.o.o., objavljenih v dokumentu „Politika 
varstva osebnih podatkov v INA SLOVENIJA d.o.o.“  ki podrobno opisuje, zakaj INA 
SLOVENIJA d.o.o. zbira osebne podatke, ter kako se ravna z zbranimi podatki in komu se jih 
posreduje. 
 
Za dodatne informacije glede politike varstva osebnih podatkov v podjetju INA SLOVENIJA, 
d.o.o., se lahko kandidat obrne na elektronski naslov pooblaščenca za varstvo osebnih 
podatkov v družbi: gdpr@ina-slovenija.si 
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