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Na podlagi 68. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 - ZSPDSLS-1) in 19. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Ministrstvo za 
obrambo objavlja

NAMERO O ODDAJI NEPREMIČNIN V BREZPLAČNO UPORABO

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

Predmet oddaje v brezplačno uporabo:
Skladiščni prostor v nekdanji vojašnici Srečka Kosovela v Ajdovščini, v izmeri 1.277,10 m2,  št. 
stavbe 1090, št. posameznega dela 1 (celotna ID št.: 2392 1090-1), tablica MO 11519, s 
pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1252/1, v izmeri 5.350 m2, k.o. 2392 Ajdovščina (ID znak: 
2392 1252/1, ID 4521725), v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe za izvajanje 
javnih nalog občine za obdobje dveh let. 

Punudba: 
ponudnik mora poslati ponudbo v 20 dneh od dneva objave namere na www.gov.si, na 
elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si ali s priporočeno pošiljko na naslov: Ministrstvo za 
obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na e - naslov do izteka 
zadnjega dne objave oz. ki bodo oddane po pošti z oznako priporočeno najkasneje zadnji dan 
objave.

Pisna ponudba mora vsebovati: osnovne podatke o subjektu (naziv, naslov, matična in davčna 
številka, pooblaščena oseba za zastopanje, izpis iz poslovnega registra, dokazila o 
izpolnjevanju pogojev po 68. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 - ZSPDSLS-1), podpis, žig.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na: www.gov.si.

Dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Marjeta Šinigoj: tel: 05 335 81 64 ali e-pošta: marjeta.sinigoj@mors.si.

Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika postopek oddaje 
ustavi do sklenitve pravnega posla.

mag. Željko Kralj
    sekretar

            generalni direktor 
                                                                po pooblastilu št. 478-14/2019-18  z dne 5.11.2019




	Namera o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo - Ajdovščina.doc

		2019-11-08T07:18:32+0100


	



