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Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 52. in 
v povezavi s 77. in 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI

 

1 Naziv in sedež upravljavca premoženja 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo (MO RS), Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

Postopek prodaje se vodi skladno z 52. členom ter v povezavi s 77. in 78. členom Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, št. 11/18 in št. 
79/18) kot pogajanja z zainteresiranimi kupci za sklenitev neposredne pogodbe.

2 Predmet prodaje

Prodajajo se sredstva, ki jih upravljavec ne potrebuje več in so navedena v prilogi te objave. 
Priloga se občasno obnavlja (z aktualnimi količinami, velikostnimi številkami, ki so na voljo) in 
dopolnjuje (z morebitnimi dodatnimi sredstvi, ki se odprodajajo). Fotografije sredstev so v 
povezavi v drugem stolpcu (šifra MS, klik na posamezno številko) seznama sredstev v prilogi.

Cene so navedene v prilogi te objave.

3 Pogoji prodaje

‒ Predmeti prodaje so naprodaj po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po 
sklenitvi pogodbe o prodaji ne bodo upoštevane;

‒ kupijo se lahko posamezni predmeti prodaje ločeno ali skupaj;
‒ če bo zainteresiranih oseb za nakup istega artikla več, bodo z njimi opravljena pogajanja o 

ceni;
‒ stroške, povezane s prenosom lastništva, in morebitne druge stroške, ki bi nastali pri prodaji, 

plača kupec. Odvoz predmetov prodaje ter stroške, povezane z logistiko, v celoti poravna 
kupec (Incoterms 2010, EXW). Kupec prevzame sredstva s podpisom prodajne pogodbe 
neposredno na lokaciji prodajalca in jih nemudoma tudi odstrani s te lokacije.

4 Način in rok plačila kupnine

Kupec poravna celotno kupnino na podlagi izstavljenega računa, ki je hkrati pogodba, in sicer 
neposredno ob izstavitvi računa. Na podlagi pete točke 5. člena Zakona o davku na dodano 
vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 
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86/14 in 90/15) DDV ni zaračunan in ga kupcu ni treba plačati. Plačilo celotne kupnine v roku, ki 
je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

5 Rok za prejem izjave o interesu

Kupci izrazijo interes za nakup neposredno na lokaciji upravljavca, kjer se sredstva, ki so 
predmet te pogodbe, odprodajajo.

6 Ustavitev postopka

Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje sredstev, ki so predmet tega 
postopka, brez odškodninske odgovornosti ustavi.

7 Dodatne informacije 

Odprodaja sredstev, ki so predmet tega postopka se izvaja neposredno na lokaciji Vojašnice 
Edvarda Peperke, Leskoškova 7, Ljubljana, in sicer po predhodnem dogovoru z osebo za stike.

Oseba za stike prodajalca je Andrej Košmrlj, tel.: 01 471 21 56, mobitel: 031 720 323. 
Odgovoren je za odprodajo sredstev, ki so predmet tega postopka ter posredovanje dodatnih 
informacij, in sicer vsak delovnik med 9. in 14. uro.

Mag. Željko Kralj
sekretar

             generalni direktor

Poslano:
– v objavo na spletno stran MO RS (Portal GOV.SI). 

Priloga:
– seznam sredstev, ki so predmet odprodaje.
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