
ZA NAKUP ZAZIDLJIVEGA ZEMLJIŠČA
ZA STANOVANJSKO – POSLOVNO IN
TRGOVSKO GRADNJO V NEPOSREDNI
BLIŽINI BTC CITY, LJUBLJANA

ŽITO prehrambena industrija, d.o.o., 
Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana,  
matična številka: 5391814000, 
davčna številka: SI 81177879, 
osnovni kapital: 14.846.937,00 EUR

PRODAJALEC:

VABILO K ODDAJI PONUDBE



OPIS NEPREMIČNINE, KI JE PREDMET PRODAJE IN MOŽNOST
RAZVOJA ZEMLJIŠČA 

Drugo

Vsebina izjave interesa

OPCIJA 1 – JUŽNI DEL 

Vsebina nezavezujoče ponudbe

OPCIJA 2 – SEVERNI IN JUŽNI DEL 

VSEBINA
VABILA

01

2.3

2.1

1.1

02

2.2

1.2

2

12

9

2

OPIS PRODAJNEGA POSTOPKA 8

9

5



Seznam parcel, ki so predmet prodaje:

Predmet prodaje je zazidljivo zemljišče površine 41.383 m2 z objekti v skupni bruto izmeri
19.892 m2. Zemljišče predstavlja južni del območja Žito poleg BTC City. 

  OPIS NEPREMIČNINE, KI JE PREDMET PRODAJE   1.
        IN MOŽNOST RAZVOJA ZEMLJIŠČA

Zap. št. Zap. št.

1.

28.

9.

36.

5.

32.

13.

40.

18.

45.

3.

30.

11.

38.

7.

34.

15.

42.

20.

47.

24.

26.

51.

53.

55.

2.

29.

10.

37.

6.

33.

14.

41.

19.

46.

23.

50.

4.

31.

12.

39.

17.

44.

8.

35.

16.

43.

Parcele (ID znaki): 
vse k.o. 1730 MOSTE 

Parcele (ID znaki): 
vse k.o. 1730 MOSTE 

parcela št. 93/8 

parcela št. 119/4 

parcela št. 1295/4 

parcela št. 116/12 

parcela št. 1205/5 

parcela št. 121/5 

parcela št. 1296/3

parcela št. 146/3 

parcela št. 1301/5 

parcela št. 93/14

parcela št. 153/2

parcela št. 120/5 

parcela št. 127/37 

parcela št. 118/5 

parcela št. 1205/15 

parcela št. 121/4 

parcela št. 1297/9 

parcela št. 1296/6

parcela št. 1311/3 

parcela št. 1296/2

parcela št. 144/2

parcela št. 1315/0

parcela št. 1318/1

parcela št. 127/649

parcela št. 93/9 

parcela št. 119/5 

parcela št. 1295/5

parcela št. 116/13 

parcela št. 1205/14

parcela št. 121/6

parcela št. 1296/4

parcela št. 1296/5

parcela št. 1311/2

parcela št. 1311/1

parcela št. 1314/0

parcela št. 93/15 

parcela št. 153/3 

parcela št. 120/6 

parcela št. 127/213 

parcela št. 127/135 

parcela št. 1301/4

parcela št. 118/6 

parcela št. 1205/13 

parcela št. 127/36 

parcela št. 1301/3 

21.

48.

25.

27.

52.

54.

56.

22.

49.parcela št. 1309/0 

parcela št. 1312/0 

parcela št. 1295/3 

parcela št. 145/3 

parcela št. 1316/0 

parcela št. 1318/3 

parcela št. 127/650 

solastniški delež 11/20 na parceli št. 150/6 

solastniški delež 11/20 na parceli št. 150/7 

parcela št. 1310/0

parcela št. 1313/0
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   1.1  OPCIJA 1: JUŽNI DEL OBMOČJA ŽITO



 Seznam stavb, ki so predmet prodaje:

Zap. št.

1.

9.

5.

13.

3.

11.

7.

15.

2.

10.

6.

14.

4.

12.

8.

ID znak (parcela): št. stavbe 

1730-145/3 4271 

1730-1309/0 37 

1730-1315/0 74 

1730-1311/2 42 

1730-1295/3 85

1730-1310/0 29 

1730-1314/0 66 

1730-1296/4 65 

1730-1297/9 94 

1730-1296/2 55 

1730-1312/0 72 

1730-1311/1 24

1730-1316/0 83 

1730-1311/3 48 

1730-1313/0 59 

trgovskega centra (v enoti urejanja prostora JA-258) in 
stanovanjsko – poslovnih objektov; 2 stanovanjsko - poslovni stolpnici (v enoti
urejanja prostora JA-259). 

JA-259 – 17.376 m2 (CU – osrednja območja centralnih dejavnosti s faktorjem
izrabe 4,6 in faktorjem zazidljivosti 60 %). Območje je primerno za izgradnjo 2
stanovanjsko - poslovnih stolpnic etažnosti 3K+P+25N. V pritličju in nižjih nadstropjih
stolpnic so predvideni trgovski lokali in pisarniški prostori, ki skupaj predstavljajo 30 %
celotnih površin objektov. V nadstropjih obeh stolpnic pa so predvidena stanovanja,
ki skupaj predstavljajo 70 % celotnih površin objektov. V podzemnih etažah objektov
so predvidena parkirana mesta in pomožni prostori. 

Na južnem delu zemljišča je po usmeritvah OPN MOL ID za izdelavo OPPN
predvidena izgradnja:

Za predmetno območje je potrebno sprejeti OPPN 229 (Šmartinka - Žito). Sklep o
pripravi je bil sprejet dne 31.05.2019.

Za predmetno območje je že sprejet OPN MOL. 

Zemljišče je razdeljeno na 4 enote urejanja prostora: 
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Enoti urejanja prostora JA-259 in JA-258 med seboj povezuje dovozna cesta. 

Dovozne poti do objektov bodo opredeljene v OPPN.

JA-258 – 15.114 m2 (BD – površine drugih območij s faktorjem izrabe 2,1 in faktorjem
zazidljivosti 60 %). Območje je primerno za izgradnjo večjega trgovskega centra
tlorisne površine cca. 9.000 m2. Trgovski objekt se lahko izvede v več etažah.

JA-263 – 2.302 m2 (PC – površine cest). Območje oz. del zemljišča, ki je predvideno
za razširitev Argentinske ulice.

JA-382 – 6.591 m2 (POg – površine za mirujoči promet). Na območju je predvidena
ureditev parkirišča P + R (angleško park and ride oziroma parkiraj in se pelji z
avtobusom).
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Zap. št. Zap. št.

1. 31.

9. 39.

5. 35.

13. 43.

18. 48.

3. 33.

11. 41.

7. 37.

15. 45.

20. 50.

24.

26.

54.

56.

2. 32.

10. 40.

6. 36.

14. 44.

19. 49.

23. 53.

4. 34.

12. 42.

17. 47.

8. 38.

16. 46.

Parcele (ID znaki): 
vse k.o. 1730 MOSTE 

Parcele (ID znaki): 
vse k.o. 1730 MOSTE 

parcela št. 93/12 

parcela št. 1293/2 

parcela št. 120/6 

parcela št. 93/10 

parcela št. 121/2

parcela št. 1293/1 

parcela št. 118/3

parcela št. 81/3 

parcela št. 116/13 

parcela št. 93/3

parcela št. 93/5 

parcela št. 119/2 

parcela št. 93/11 

parcela št. 120/3 

parcela št. 1292/1

parcela št. 118/6

parcela št. 81/1

parcela št. 93/9 

parcela št. 1307

parcela št. 1301/2 

parcela št. 93/7

parcela št. 127/649

parcela št. 94/1 

parcela št. 93/6 

parcela št. 119/1

parcela št. 93/1 

parcela št. 121/6

parcela št. 91/3

parcela št. 118/4

parcela št. 80/1

parcela št. 93/8

parcela št. 1298

parcela št. 116/12

parcela št. 92/3 

parcela št. 121/3 

parcela št. 93/4 

parcela št. 119/5 

parcela št. 80/3 

parcela št. 116/4

parcela št. 92/1 

parcela št. 120/2 

parcela št. 1306 

parcela št. 116/3 

21. 51.

25.

27.

28.

29.

30.

55.

57.

58.

59.

60.

22. 52.

parcela št. 1318/2 

parcela št. 93/14 

parcela št. 1308

parcela št. 1294/2 

parcela št. 1294/1 

parcela št. 1205/3 

parcela št. 1205/12

parcela št. 118/5 

parcela št. 119/4 

parcela št. 127/650 

parcela št. 120/5 

parcela št. 121/5 

parcela št. 1295/2

parcela št. 93/15
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   1.2  OPCIJA 2: SEVERNI IN JUŽNI DEL OBMOČJA ŽITO

   IN

Seznam parcel, ki so predmet prodaje:

Predmet prodaje je zazidljivo zemljišče površine 95.503 m2 z objekti v skupni bruto izmeri
43.171 m2. Zemljišče predstavlja severni in južni del območja Žito poleg BTC City. 

parcela št. 121/4 

parcela št. 127/135

parcela št. 127/36 



Zap. št. Zap. št.

61.

81.

69.

89.

65.

85.

73.

93.

78.

63.

83.

71.

91.

67.

87.

75.

95.

80.

62.

82.

70.

90.

66.

86.

74.

94.

79.

64.

84.

72.

92.

77.

97.

68.

88.

76.

96.

Parcele (ID znaki): 
vse k.o. 1730 MOSTE 

Parcele (ID znaki): 
vse k.o. 1730 MOSTE 

parcela št. 1311/1 

parcela št. 1301/3 

parcela št. 1296/5 

parcela št. 127/213

parcela št. 145/3 

parcela št. 1311/3

parcela št. 1205/15 

parcela št. 1316/0 

parcela št. 1295/5

parcela št. 1295/3 

parcela št. 1301/5 

parcela št. 1309/0 

parcela št. 1296/4 

parcela št. 153/3 

parcela št. 1313/0

parcela št. 1295/4

parcela št. 1318/3

parcela št. 1296/2 

parcela št. 1301/4

parcela št. 1296/6 

parcela št. 1296/3

parcela št. 153/2

parcela št. 1312/0

parcela št. 1205/13

parcela št. 1318/1

parcela št. 146/3 

parcela št. 127/37

parcela št. 144/2 

parcela št. 1311/2 

parcela št. 1205/14

parcela št. 1315/0

parcela št. 1310/0 

parcela št. 1297/9

parcela št. 1205/5 

parcela št. 1314/0 

solastniški delež 11/20 na parceli št. 150/6

 
solastniški delež 11/20 na parceli št.150/7
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 Seznam stavb, ki so predmet prodaje:

Zap. št. Zap. št.

1. 13.

9. 21.

5. 17.

3. 15.

11. 23.

7. 19.

2. 14.

10. 22.

6. 18.

4. 16.

12.

8. 20.

ID znak (parcela): ID znak (parcela): št. stavbe št. stavbe 

1730-1306 1730-1315/0 4 74

1730-145/3 1730-1311/2 4271 42 

1730-1308 1730-1309/0 7 37 

1730-94/1 1730-1314/011 66

1730-1295/3 1730-1296/485 65 

1730-1294/1 1730-1310/0 2022 29 

1730-92/1 1730-1312/0 8 72 

1730-1297/9 1730-1311/1 94 24 

1730-1294/2 1730-1296/2 10 55 

1730-1307 1730-1313/0 9 59 

1730-1316/0 83 

1730-1294/1 1730-1311/3 2023 48 



trgovskega centra (v enoti urejanja prostora JA-258) in 
stanovanjsko – poslovnih objektov; 4 stanovanjsko - poslovne stolpnice (v enoti
urejanja prostora JA-259). 

JA-259 – 33.990 m2 (CU – osrednja območja centralnih dejavnosti s faktorjem
izrabe 4,6 in faktorjem zazidljivosti 60 %). Območje je primerno za izgradnjo 4
stanovanjsko - poslovnih stolpnic etažnosti 3K+P+25N (ali več). Maksimalne višine
objektov so 80 m, 80 m, 85 m in 100 m. V pritličju in nižjih nadstropjih stolpnic so
predvideni trgovski lokali in pisarniški prostori, ki skupaj predstavljajo 30 % celotnih
površin objektov. V nadstropjih stolpnic pa so predvidena stanovanja, ki skupaj
predstavljajo 70 % celotnih površin objektov. V podzemnih etažah objektov so
predvidena parkirana mesta in pomožni prostori.  

Na severnem in južnem delu zemljišča je po usmeritvah OPN MOL ID za izdelavo
OPPN predvidena izgradnja:

Med obema enotama poteka dovozna cesta, ki ju povezuje.

Za predmetno območje je potrebno sprejeti OPPN 229 (Šmartinka - Žito). Sklep o
pripravi je bil sprejet dne 31.05.2019.

Za predmetno območje je že sprejet OPN MOL. 

Zemljišče je razdeljeno na 6 enot urejanja prostora: 

7

Enoti urejanja prostora JA-259 in JA-258 med seboj povezuje dovozna cesta. 

Dovozne poti do objektov bodo opredeljene v OPPN.

JA-258 – 45.536 m2 (BD – površine drugih območij s faktorjem izrabe 2,1 in
faktorjem zazidljivosti 60 %). Območje je primerno za izgradnjo več trgovskih centrov.
Trgovski objekti se lahko izvedejo v več etažah.

JA-263 – 2.302 m2 (PC – površine cest). Območje oz. del zemljišča, ki je predvideno
za razširitev Argentinske ulice.

JA-382 – 9.972 m2 (POg – površine za mirujoči promet). Na območju je predvidena
ureditev parkirišča P + R (angleško park and ride oziroma parkiraj in se pelji z
avtobusom).

JA-221 – 2.150 m2 (PC – površine cest). Območje oz. del zemljišča, ki je predvideno
za razširitev Šmartinske ceste.

JA-284 – 1.553 m2 (ZDd – zelene površine). Območje oz. del zemljišča, ki je
predvideno za zelene površine ob Šmartinski cesti.
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Zainteresirane stranke ste vabljene, da nam posredujete Izjavo o interesu z vsebino,
določeno v točki 2.1. (Vsebina Izjave interesa) tega vabila.

Po prejemu Izjave o interesu, bo prodajalec zainteresiranim strankam po lastni presoji
posredoval v podpis Pogodbo o nerazkrivanju podatkov, kar predstavlja povabilo k
sodelovanju za naslednjo fazo prodajnega postopka. 

Ko bo Pogodba o nerazkrivanju podatkov podpisana, bo zainteresirana stranka prejela
dostop do virtualne podatkovne sobe s podrobnejšimi informacijami o predmetni
nepremičnini in bo vabljena k predložitvi nezavezujoče ponudbe z nadaljnjimi
postopkovnimi navodili. Dostop do virtualne podatkovne sobe bo trajal do dne 31.05.2022.
Stranka, ki bo podala Izjavo o interesu in bo zahtevala za izvedbo skrbnega pregleda ali
internih postopkov odobritve nezavezujoče ponudbe več časa, kot je predvideno v tem
Vabilu, bo prodajalec po lastni presoji rok za oddajo nezavezujočih ponudb ustrezno
podaljšal.  

Zainteresirane stranke prosimo, da do dne 15.03.2022 predložijo nezavezujočo ponudbo
za nakup nepremičnin pod opcijo 1 (južni del območja Žito) in nezavezujočo ponudbo za
nakup nepremičnin pod opcijo 2 (severni in južni del območja Žito). Po prejemu
nezavezujočih ponudb bo prodajalec po lastni presoji povabil vse ali le nekatere
ponudnike v drugi krog izbire ponudnika. Izbor ponudnikov za drugi krog bo predvsem
temeljil na ponujeni nakupni ceni za nepremičnine in načinu plačila kupnine ter vseh
drugih pogojih iz točke 2.2. (vsebina nezavezujoče ponudbe). 

Izbranim ponudnikom bo v drugem krogu predložen osnutek Prodajne pogodbe in
obvezna vsebina zavezujoče ponudbe. 

Ponudniki, ki bodo uvrščeni v drugi krog, bodo po zaključku prodajalčevega postopka
skrbnega pregleda ponudnikov do dne 30.04.2022 prejeli Vabilo k oddaji zavezujoče
ponudbe in osnutek Prodajne pogodbe. 

Ponudniki bodo lahko do dne 31.05.2022 predložili zavezujoče ponudbe, skupaj s
komentarji na osnutek predlagane prodajne pogodbe. Podrobni podatki o časovnici in
postopku oddaje zavezujoče ponudbe bodo pravočasno posredovane ponudnikom, ki
bodo uvrščeni v ožji izbor, na podlagi odločitve prodajalca. 

Po prejemu zavezujočih ponudb se pričakuje, da bo prodajalec izbral enega ali več
prednostnih ponudnikov, s katerimi bo izvedel dodatna pogajanja glede pogojev prodaje
in vsebine prodajne pogodbe, ki bo sklenjena do dne 15.07.2022. Prodajalec bo v
prodajnem postopku upošteval predkupne pravice in predkupnim upravičencem
prednostno ponudil nakup nepremičnin, ki bodo predmet prodaje. Prodaja bo zato
predvidoma realizirana do dne 15.9.2021.

   2.  OPIS PRODAJNEGA POSTOPKA
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  Identifikacija zainteresirane stranke: naziv podjetja, poslovni naslov, zakoniti 

Zainteresirana stranka predloži splošno izjavo o svoji poslovni dejavnosti in vse druge
informacije, za katere meni, da so potrebne za izražanje interesa. 

Predložiti je potrebno vsaj naslednje podatke: 
1.

        zastopnik/pooblaščenec matična številka, telefonska številka, elektronski naslov,    
        naslov spletne strani, izpis iz poslovnega registra oz. ime in priimek ponudnika, 
        stalno prebivališče, davčna št., EMŠO, telefonska številka in elektronski naslov.

   2.  Utemeljitev poslovnega namena nakupa predmetne nepremičnine. 

   3.  Identiteta in kontaktni podatki oseb znotraj organizacije stranke, ki bodo pristojne 
        za komunikacijo v zvezi s prodajnim postopkom. 

   4.  Izjava zainteresirane stranke, da ima zagotovljena sredstva za nakup predmetnih 
        nepremičnin.

   5.  Izjava se posreduje na naslov Metropola IN d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 
        Ljubljana, Slovenija.

   2.1  VSEBINA IZJAVE INTERESA

   2.2  VSEBINA NEZAVEZUJOČE PONUDBE

Nezavezujoča ponudba mora vsebovati vsaj naslednje postavke in mora biti
zasnovana v enakem zaporedju in številčnem sklicevanju, kot je določeno spodaj:

    1.  Identifikacija ponudnika: naziv podjetja, poslovni naslov, matična št., zakoniti 
        zastopnik/pooblaščenec telefonska številka, elektronski naslov, naslov spletne 
        strani, izpisek iz poslovnega registra oz. ime in priimek ponudnika, stalno 
        prebivališče, davčna št., EMŠO, telefonska številka in elektronski naslov. Navedite tudi 
        vaše pravne ali druge svetovalce in njihove kontakte.

   2.  Utemeljitev poslovnega namena nakupa nepremičnin in vaših nadaljnjih načrtov z 
        nepremičninami.

   3.  Ponujena nakupna neto cena izražena v evrih [za nakup nepremičnin pod opcijo 1 
       (južni del območja Žito) in ponujena nakupna neto cena za nakup nepremičnin pod 
        opcijo 2 (severni in južni del območja Žito)]. Pogojna plačila ne bodo upoštevana. 
        Ponujena neto nakupna cena se izrazi kot točno določen znesek, brez kakršnih koli 
        odbitkov. 

V primeru, da bi kateri od ponudnikov, uvrščenih v drugi krog, zahteval za izvedbo
skrbnega pregleda ali internih postopkov odobritve zavezujoče ponudbe več časa, kot je
predvideno v tem Vabilu, bo prodajalec po presoji rok za oddajo zavezujoče ponudbe
ustrezno podaljšal in prilagodil rok za pogajanja in podpis Prodajne pogodbe.



Pojasnilo glede določitve nakupne cene: Podrobna utemeljitev predpostavk, ki so
bile podlaga za določitev ponujene nakupne cene. Za namen priprave
nezavezujoče ponudbe upoštevajte, da bo prodajna pogodba temeljila na
omejenih jamstvih in zavezah prodajalca in da bo prodajalčeva odgovornost
omejena (načelo videno-kupljeno). 

Podroben opis predvidenega financiranja ponujene nakupne cene: vaš opis mora
vključevati predvideno strukturo financiranja (lastni viri in zunanje financiranje),
predviden čas in postopek ter morebitne interne in druge odobritve za zagotovitev
potrebnih sredstev. 

V primeru, da nameravate ponujeno nakupno ceno financirati z zunanjim
financiranjem (npr. posojilo), priložite pismo o nameri ali drugo ustrezno izjavo
finančne institucije/subjekta, s katerim se pogajate o pridobitvi sredstev in
opredelite višino teh sredstev. 

Za financiranje nakupne cene z lastnimi viri financiranja morate priložiti zadostno
dokazilo o teh sredstvih (npr. bančni izpis, izjavo banke ipd.). 

   9.  Opis postopka skrbnega pregleda nepremičnine, ki bi ga pričakovali pred 
        predložitvijo zavezujoče ponudbe in pričakovani časovni okvir, ki je potreben za 
        dokončanje takšnega postopka skrbnega pregleda. 

   10.  Ustanovitev konzorcija: če boste ponudbo podali kot del konzorcija, morate razkriti 
         identiteto vseh predvidenih članov konzorcija. Če je konzorcij oblikovan pred 
         predložitvijo nezavezujoče ponudbe in izpolnjuje pogoje za sodelovanje v drugi fazi 
         prodajnega postopka, je samo tak konzorcij kot celota pooblaščen za sodelovanje 
         v postopku in predložitev zavezujoče ponudbe. Nobena ustanovitev konzorcija ali 
         sprememba katerega koli člana obstoječega konzorcija po predložitvi 
         nezavezujoče ponudbe ne sme potekati brez predhodne pisne odobritve 
         prodajalca. Zainteresirana stranka lahko poda samo eno nezavezujočo in 
         zavezujočo ponudbo. Član konzorcija ne sme sodelovati v več kot enem konzorciju, 
         niti ne sme hkrati sodelovati kot samostojna zainteresirana stranka. Kršitev tega 
         odstavka lahko povzroči takojšnjo izključitev zadevne zainteresirane stranke in 
         vsakega konzorcija, katerega članica je, iz prodajnega postopka.  
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   6.  Potrdilo o bonitetni oceni.

   7.  Predviden čas, potreben za dokončanje nakupa predmetne nepremičnine.
 

   8.  Pogoji in odobritve: V zvezi z nezavezujočo ponudbo prosimo za predložitev izjave, 
        da imate vsa potrebna interna in druga dovoljenja za podajo nezavezujoče 
        ponudbe. Navedite tudi vsa morebiti potrebna soglasja in dovoljenja, ki jim morate 
        pridobiti za oddajo zavezujoče ponudbe in sklenitev kupoprodajne pogodbe za 
        nakup predmetnih nepremičnin in časovni okvir, v katerem boste ta soglasja in 
        dovoljenja lahko pridobili.

   4. 

   5. 



   11.  Izjava, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun. Ponudbe agentov ali 
        tretjih oseb ne bodo upoštevane. 

  12.  Ostale pomembne informacije: vse druge informacije, s katerimi bi prodajalec 
        moral biti seznanjen pri ocenjevanju vaše nezavezujoče ponudbe. Vsako 
        nezavezujočo ponudbo, ki ne vključuje vseh minimalnih zahtevanih informacij 
        (razen informacij, ki so neobvezne ali označene z navedbo: »če je mogoče«), lahko 
        prodajalec po lastni presoji izloči in ne upošteva ali pa ponudnika pozove na 
        dodatna pojasnila.

  13.  Nezavezujoča ponudba se posreduje na priloženem obrazcu (priloga tega vabila) 
        na naslov Metropola IN d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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   2.3  DRUGO

Družba ŽITO prehrambena industrija d.o.o./prodajalec si pridržuje pravico, da po lastni
presoji kadarkoli spremeni, začasno prekine ali zaključi prodajni postopek ali da spremeni
kateregakoli od pravil in postopkov, ki se nanašajo na prodajni postopek, da spremeni
strukturo prodajnega postopka, da zavrne katero koli od prejetih ponudb, ne sprejme
nobene ponudbe, da sklene končno pogodbo s katerim koli potencialnim investitorjem ali
tretjo osebo, da lahko kadarkoli prekine ali zaključi pogajanja z enim ali vsemi
potencialnimi investitorji brez predhodnega obvestila in brez obveznosti za posredovanje
razlogov za svojo odločitev. Družba ŽITO prehrambena industrija d.o.o. si prav tako
pridržuje pravico kadarkoli znotraj prodajnega postopka pričeti z ekskluzivnimi pogajanji z
enim ali več potencialnimi investitorji. Potencialni investitorji se strinjajo, da jim takšna
dejanja v nobenih okoliščinah ne dajejo pravice do odškodnine in da se kakršnim koli
zahtevkom odpovedujejo.  Odškodninska odgovornost Prodajalca je v celoti izključena.
Obveznost Prodajalca, da izvede prodajo nepremičnin, bo podana šele po sklenitvi pisne
prodajne pogodbe, pod pogoji in na način, kot bodo določeni v pogodbi. 

Podatke, ki jih prodajalec navaja v predmetnem vabilu in se navezujejo na investicijske
priložnosti, je izbrana nepremičninska agencija za račun prodajalca pripravila na podlagi
javno objavljenih podatkov in v nobenem primeru ne pomenijo pravno zavezujočih ali
dokončnih podatkov. Zainteresirana stranka je sama dolžna preveriti pravilnost podatkov.

Podatki v tem vabilu ter kasneje tudi v VDR ne predstavljajo mnenja (pravnega ali
drugega) ali skrbnega poročila, niti pravnega ali finančnega nasveta. Zainteresirana
stranka je dolžna sama preveriti podatke razkrite v VDR v ustreznih javnih registrih in se ne
sme zanašati na informacije, navedene v tem vabilu ali v VDR. Prodajalec ne izključuje, da
obstaja dodatna pravna, finančna ali druga dokumentacija in/ali informacije, ki se
nanašajo na nepremičnine in ki ne bodo vključene v VDR.

Noben podatek ali zbir podatkov v tem vabilu se ne sme razlagati kot jamstvo ali zaveza
ali nasvet za nadaljevanje s postopkom ter sprejemom katerekoli odločitve v zvezi z
vključitvijo v prodajni postopek ali s samo transakcijo. Prodajalec, njegovi svetovalci ali
zastopniki ne jamčijo, da v zvezi z razkritimi podatki in informacijami ne bo prišlo do
sprememb, zlasti glede namenske rabe nepremičnin in možnosti uporabe le-tega v
prihodnosti, prejemnik vabila pa bi moral skrbno oceniti negotovost, povezano s katero
koli predlagano naložbo, z vsemi običajnimi komercialnimi skrbnimi pregledi, kot bi
pričakovali pri vsaki oceni tveganja, izvedeni v običajnem poteku poslovanja, ali primerno
ali na voljo za uporabo na drugih lokacijah. 

Zainteresirana stranka mora izvesti lasten neodvisen pregled (preiskavo), preverjanje,
analizo in oceno nepremičnin in informacij (tudi vseh javno dostopnih informacij),
neodvisno in brez zanašanja na informacije, ki jih posreduje prodajalec, kot se jim zdi
primerno. Če se zainteresirana stranka ne seznani z razpoložljivimi informacijami, je to
nerazbremeni odgovornosti za pravilno oceno vrednosti predlagane prodajne cene in
sklenitev prodajne pogodbe ter izvedbo nakupa. 
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Prodajalec, njegovi svetovalci ali zastopniki ne odgovarjajo za nobene stroške, izdatke,
pristojbine, kazni ali kakršno koli neposredno, posredno ali posledično škodo, ki bi jo
utrpela zainteresirana oseba (in/ali njihovi zastopniki, zaposleni, podružnice, svetovalci
in/ali katera koli tretja oseba, ki deluje v njihovem imenu v zvezi s postopkom) v zvezi s
tem povabilom in/ali transakcijo.

V skladu s zgoraj navedenim, ne glede na obliko ravnanja, bodisi v pogodbi,
odškodninsko ali kako drugače Prodajalec in njihovi svetovalci ali zastopniki ne
prevzemajo nobene odgovornosti in zavračajo vso odgovornost do katerekoli osebe, in v
obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, prodajalec, s čimer posamezna
zainteresirana stranka soglaša že s samim sodelovanjem v prodajnem postopku. 

Morebitne stroške (pravne, davčne, nepremičninske svetovalne stroške, okoljske, tehnične,
itd.), povezane s skrbnim pregledom, ki ga opravi potencialna zainteresirana stranka, in
stroške vezane na udeležbo v celotnem prodajnem postopku, krije stranka sama, ne
glede na uspeh, in jih prodajalec v nobenem primeru ne povrne.

Zainteresirana stranka s svojim vstopom v predmetni postopek soglaša s pogoji izvedbe
le-tega, izrecno tudi s pogoji, zapisanimi v tem Vabilu. Če je vloga (npr. ponudba) po
tem Vabilu vezana na rok, se šteje, da je vložena pravočasno, v kolikor je dejansko
prispela na naslov Prodajalca pred iztekom roka. Če je zadnji dan sobota, nedelja, praznik
ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega
prihodnjega delovnega dne. Prodajalec dopušča možnost napak v tekstu objavljenega
Vabila. 

Jezik, ki ureja posel, naj bo za ponudnike iz Slovenije slovenski, za ponudnike izven Slovenije
pa angleški, razen prodajne pogodbe, ki bo v izvirniku sklenjena v slovenskem jeziku.
Zainteresirana stranka s sodelovanjem v postopku po tem sporazumu potrjuje in soglaša,
da bo vso dokumentacijo v slovenskem jeziku, po potrebi na lastne stroške, prevedla v
angleški jezik. 

Vsak ponudnik sam krije stroške priprave izjave interesa, nezavezujoče in zavezujoče
ponudbe in drugih aktivnosti v prodajnem postopku (npr. pogajanja vsebine prodajne
pogodbe).

Vse postopke v skladu s tem vabilom, bo v imenu prodajalca vodila družba METROPOLA
IN d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana.

V zvezi s tem Vabilom in iz njega izhajajočimi razmerji se uporablja pravni red Republike
Slovenije in je za reševanje morebitnih sporov krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče
v Ljubljani.

To vabilo razveljavlja vabilo z dne 16.12.2021.

V Ljubljani, dne 28.2.2022                                                 ŽITO prehrambena industrija d.o.o.
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