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Številka: 023-53/2020/1
Datum: 18. 11. 2020

Ministrstvo za javno upravo na podlagi 52., 78. in 79. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNEM PRENOSU RAČUNALNIŠKE 

OPREME

1. Uvod in predmet donacije 

Ministrstvo za javno upravo izraža namero za neposredno sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu 
računalniške opreme, predmet katere bi bil prenos lastninske pravice na računalniški opremi, ki je v 
lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za javno upravo in je v celoti amortizirana. 
Računalniška oprema je specificirana v prilogi te namere. 

Namen brezplačnega prenosa računalniške opreme je zagotavljanje računalniške opreme šolskim 
ustanovam, učencem in dijakom, ki to opremo potrebujejo za izvajanje šolanja na daljavo. 

Računalniška oprema se prevzema v stanju, v kakršnem je, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
pogodbe o brezplačnem prenosu ne bodo upoštevane. 

2. Pogoji in način oddaje ponudbe

Ponudbe lahko oddajo izključno neprofitne organizacije, ki na podlagi zakona ali akta, v katerem je 
določila svoj namen, dejavnost in način upravljanja (ustanovni akt) dobiček ali presežek prihodkov nad 
odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega premoženja ne deli med 
svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe in se v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, 
njeno premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali 
nepridobitno pravno osebo javnega prava. 

Prevzemnik računalniške opreme se bo s pogodbo o brezplačnem prenosu zavezal, da bo 
računalniško opremo uporabil izključno z namenom njenega zagotavljanja šolskim ustanovam, 
učencem in dijakom za izvajanje šole na daljavo.

Računalniško opremo bo mogoče izbrati in prevzeti v prostorih Ministrstva za javno upravo. 

Računalniška oprema se bo pripravila v ustrezno varovanih prostorih v upravnem območju Ministrstva 
za javno upravo. Osebe, ki bodo pripravljale opremo, morajo biti ustrezno strokovno usposobljene za 
izvajanje priprave opreme in brisanja podatkovnih nosilcev. Brisanje podatkov se mora izvajati s 
tovrstnimi namenskimi profesionalnimi orodji, po postopku z najmanj trikratnim prepisovanjem 
podatkovnih nosilcev z naključnimi vrednostmi in prepisovanjem celotnega medija z ničlami. Pri tem 
mora biti vzpostavljen sistem beleženja poteka varnega izbrisa podatkovnih nosilcev, s podatki o 
opremi, na kateri se izvaja brisanje, datumu in času izvedbe (časovni žig), uporabljenem varnostnem 
protokolu, status operacije ipd. Ministrstvu za javno upravo mora biti omogočen nadzor vseh 
postopkov in samega izvajanja priprave opreme.
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Ponudnik mora najkasneje do dne 26. 11. 2020 na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 
21, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, z nazivom zadeve »PONUDBA –
BREZPLAČEN PRENOS RAČUNALNIŠKE OPREME« poslati ponudbo, ki mora vsebovati:

- izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 2 te objave. V primeru, da je ponudba 
poslana elektronsko, mora biti izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec skeniran ter poslan na 
zgoraj naveden elektronski naslov.

V primeru večjega števila prejetih ponudb, ki bodo prispele v dodeljenem roku, se računalniška 
oprema po enakih deležih razdeli med vse ponudnike, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene pogoje. 
Ponudbe prejete po izteku roka se ne bodo upoštevale in bodo izločene iz postopka. 

                                                                                                                         Boštjan Koritnik
                                                                                                                          minister

Priloga 1: specifikacija računalniške opreme.
Priloga 2: obrazec. 
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