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Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana, skladno z 52. in 54. členom Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018,
79/18- ZSPDSLS-1), in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Predmet prodaje:
transformatorska postaja, stavba št. 581 (celotni id stavbe: 2001-581-1), parc. št. 2103/22 ( ID
znak 2001 2103/22, ID 6906197), k.o. 2001 Stara Vrhnika, s priključnim kablovodom.
Zemljišče, parc. št. 2103/22, v izmeri 88 m2 (ID znak 2001 2103/22, ID 6906197), k.o. 2001
Stara Vrhnika, ni predmet prodaje.
Na zemljišču se ustanovi služnostna pravica zaradi rušitve dotrajane elektroenergetske
infrastrukture z namenom nadomestne gradnje.
Način in rok plačila kupnine:
Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od prejema računa. Plačilo kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla.
Sklenitev pogodbe:
Pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave namere na portalu Gov. si.
Nepremičnine se prodaja po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi
pogodbe ne bodo upoštevane. Kupec prevzame odgovornost morebitnih pomanjkljivosti v zvezi
s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.
Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla.
Podrobnejši pogoji predložitve ponudbe:


ponudnik mora poslati ponudbo v 20 dneh od dneva objave namere na portalu 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.

Dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Za dodatna pojasnila smo dosegljivi tel št.: 05 335 81 64 (Marjeta Šinigoj, od dne 26.8.2020
dalje), ali na tel št.:01 471 2380, 05 668 43 07 (Lilijana Černeka) med 9.00 in 12.00 uro.

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114

Drugi pogoji:
S sklenitvijo pogodbe bo družba za distribucijo električne energije izvedla nadomestno gradnjo
elektroenergetskega objekta (transformatorske postaje s priključnim kablovodom) in s tem
zagotovila odjemalcem zanesljivo preskrbo z električno energijo.

mag. Matej Tonin
minister

