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Na podlagi  52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018,79/18- ZSPDSLS-1)  in 19. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) 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:
 naslednji poslovni prostori, v stavbi št. 364 (id. št. 2101-364-1), tablica MO 12253, 

zgrajeni leta 1958, parc. št. 212/1 (ID znak 2101 212/1, ID 416773), k.o. 2101 
Rupa, za potrebe skladiščenja opreme, potrebne v primeru naravnih in drugih 
nesreč, kot je razvidno iz priložene skice št. 1, s souporabo hodnikov, v izmeri 
134,80 in 21 m2, sanitarij, v izmeri 17,80 m2, učilnice, v izmeri 22,80 m2:

št. posl. 
prostora

velikost prostorov/m2

1 40,80
2 40,80
3 40,80
4 40,80
6 96,00

 deli zemljišča, parc. št. 212/1 (ID znak 2101 212/1), parc. št. 214/1 (ID znak 2101 
214/1), obe k.o. 2101 Rupa, kot je razvidno iz priložene skice št. 2, za potrebe 
parkiranja vozil in postavitve kontejnerjev zaradi skladiščenja opreme, potrebne v 
primeru naravnih in drugih nesreč:

št. Izmera/m2 namen
10 42 Postavitev 

kontejnerja
11 25 Parkirni prostor
12 25 Parkirni prostor
13 32 Parkirni prostor
14 32 Postavitev 

kontejnerja
Parkirni prostor

Za oddajo navedenih nepremičnin v brezplačno uporabo bodo skladno z 69. členom Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 
79/18 -ZSPDSLS-1),  sklenjene neposredne pogodbe za obdobje 20 let. 



Ponudba:
Ponudnik mora poslati ponudbo v 20 dneh od dneva objave namere spletnem 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. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na elektronski 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, navedba poslovnega 
prostora (skica št. 1) oz. dela zemljišča (skica št. 2), ki ga uporabnik želi uporabljati, namen 
uporabe, dokazila o izpolnjevanju pogojev po 68. členu Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 in 79/18), podpis, žig. 
Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Marjeta Šinigoj, elektronski naslov: marjeta.sinigoj@mors.si.

Drugi pogoji: 
- uporabnik nosi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in javne 

dajatve, zavarovanja nepremičnine za čas trajanja te pogodbe, stroške škode, 
povzročeno na nepremičninah po svoji krivdi.

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

mag. Matej Tonin
      minister

Priloga:
- skica št.1- poslovni prostori v stavbi št. 364, k.o. 2101 Rupa,
- skica št. 2- označeni deli zemljišča, parc. št. 212/1, 214/1, obe k.o. 2101 Rupa, za 

postavitev kontejnerjev in parkiranje vozil.
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