
 
 

POGOJI PRODAJE ZASEDENIH NAJEMNIH STANOVANJ 
 
Spekter d.o.o. Trbovlje prodaja zainteresiranim najemnikom zasedena 
najemna stanovanja starejšega letnika, pod naslednjimi pogoji: 
 
Predmet prodaje: 

• Predmet prodaje so zasedena stanovanja v večstanovanjskih objektih, ki so 
stara 40 let in več.   

• Iz predmeta prodaje so izvzeti tudi objekti, ki so skladno s poslovno politiko 
podjetja Spekter d.o.o. predvideni za rušenje oziroma celovito prenovo objektov. 

• Iz predmeta prodaje so izvzeti tudi vsa stanovanja, ki so bila v projektih 
preselitve iz objektov predvidenih za rušenje, celovito prenovljena.  

• Stanovanja v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah so predmet prodaje 
skupaj s pripadajočim deležem stavbišča in drugih zemljišč, ki pripadajo k 
predmetni nepremičnini.  

 
Upravičenci za  sklenitev kupoprodajne pogodbe: 

• Upravičenci za sklenitev kupoprodajne pogodbe so NAJEMNIKI neprofitnih 
stanovanj. V primeru sklenitve kupoprodajne pogodbe je poleg upravičenca za 
sklenitev pogodbe ob soglasju upravičenca lahko kupec tudi njegov ožji sorodnik 
(Npr. mož, žena, sin, hči, posvojenec, posvojenka, vnuk, vnukinja,…)   

• Najemnikom, ki bodo prejeli ponudbo za nakup najemnega stanovanja, pa iz 
kakršnihkoli razlogov kupoprodajne pogodbe ne bodo želeli skleniti, se pogoji 
najema stanovanja, zgolj zaradi tega, ne bodo spremenili.  

• Pridržujemo si pravico, da lahko skladno s sprejetimi letnimi plani poslovanja 
družbe, prodamo del zasedenih starejših stanovanj na trgu, skladno z določili 
veljavne pozitivne zakonodaje, ki ščiti najemnike, v kolikor le-teh najemniki ne 
bodo želeli odkupiti.  

• Pridržujemo si pravico, da zaradi poslovnih razlogov določene nepremičnine 
kljub temu, da ustreza tem pogojem prodaje, ne prodamo.  

 
Bistveni pogoji prodaje:  

• Upravičenci za nakup najemnega stanovanja, ki bodo podali popolno  »Vlogo za 
sklenitev kupoprodajne pogodbe«, bodo predvidoma v roku 30 dni prejeli v 
podpis  predlog kupoprodajne pogodbe, ki ga bodo morali podpisati v 8 dneh.  

• Davek na promet nepremičnine v višini 2%  in overitev podpisa prodajalca na 
kupoprodajni pogodbi bo poravnal Spekter d.o.o. 

• Stroške vknjižbe stanovanja, ki bo predmet prodaje pa bo strošek kupca. 

• Kupec bo moral kupnino poravnati najkasneje v roku 30 dni od podpisa 
kupoprodajne pogodbe. 

• V primeru odstopa   od že sklenjene kupoprodajne pogodbe se bodo bivšemu   

kupcu zaračunali  stroški, nastali v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne  pogodbe, v 
višini 3%. 

• Detajlni pogoji prodaje bodo določeni pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe. 
 
Vsi prej objavljeni pogoji prodaje, z dnem podpisa teh pogojev prenehajo veljati. 
 
V Trbovljah, junij  2016         SPEKTER d.o.o. 

  


