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Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: 
MNZ) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Ur. l. RS št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS št. 31/18) objavlja 

INFORMATIVNO ZBIRANJE PISNIH NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA
PRODAJO NEPREMIČNIN POLICIJSKE UPRAVE LJUBLJANA

1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Predmet zbiranja ponudb:
Predmet informativnega zbiranja nezavezujočih ponudb je ugotavljanje interesa za nakup
nepremičnin Policijske uprave Ljubljana.

Informativno zbiranje nezavezujočih ponudb je javno povabilo, pri katerem izhodiščna cena 
ni določena in je obveznost MNZ skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
kupnino, izključena.

3. Opis predmeta zbiranja ponudb:
Predmet informativnega zbiranja ponudb za prodajo so nepremičnine Policijske uprave 
Ljubljana na naslovu Prešernova cesta 18, Ljubljana, po podatkih GURS: 
- zemljišče ID znak: parcela 1725 2964, na katerem stoji stavba ID znak 1725-68, 

poslovni prostori javne uprave v izmeri 2.661,90 m2,
- zemljišče ID znak: parcela 1725 2965, na katerem stoji stavba ID znak 1725-70, 

poslovni prostori javne uprave v izmeri 58,40 m2 in stavba ID znak 1725-72, poslovni 
prostori javne uprave v izmeri 603,60 m2, 

- zemljišče ID znak: parcela 1725 2966, na katerem stoji stavba ID znak 1725-72, 
poslovni prostori javne uprave v izmeri 603,60 m2,

- zemljišče ID znak: parcela 1725 2967,
- zemljišče ID znak: parcela 1725 2968
(v nadaljevanju: nepremičnine).

Lastnik nepremičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. Ponudbena cena za nakup: 
Ponujena cena za nakup nepremičnin mora biti izražena v EUR. 

Izhodiščna cena in varščina nista določeni.



5. Oblika ponudbe in rok za prejem ponudbe:
Ponudnik mora obvezno izpolniti izpolnjen obrazec »PONUDBA«, ki je priloga tega zbiranja 
ponudb. 

Ponudnik pošlje podpisan in skeniran obrazec »PONUDBA« najkasneje do 17. 3. 2022 do 
15.00 ure na elektronski naslov: gp.mnz@gov.si, s pripisom:

»Informativno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin PU Ljubljana, št. 478-36/2022«

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Vsi stroški, vezani na pripravo ponudbe, bremenijo ponudnika.

6. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:
Ponudniki so vezani na ponudbo 60 dni od roka za prejem ponudbe.

7. Ustavitev postopka:
MNZ lahko kadarkoli postopek informativnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi.

8. Dodatna obvestila in pojasnila v zvezi z zbiranjem ponudb:
Kontaktna oseba je g. Marko Petek, telefon številka 01 428 40 79 ali elektronski poštni 
naslov: marko.petek@gov.si. 

Matjaž Vede
generalni direktor
Direktorata za logistiko in nabavo
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