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REPUBLIKA SLOVENIJA, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo v 
skladu s 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18) in 19. členu Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) zastopa upravljavec 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, objavlja

N A M E R O
O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE oz. MENJALNE POGODBE

1. Republika Slovenija objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo oz. 
menjavo nepremičnin parc. št. 2091/1 (ID 3221285), parc. št. 2091/2 (ID 4061585), 
parc. št. 2088/1 (ID 3079585) s stavbo št. 1675, parc. št. 2089 (IS 3562824) s stavbo št. 
1679, parc. št. 2090 (ID 1384235) s stavbo št. 1679 in parc. št. 2091/3 (ID 5068400) s 
stavbo št. 1715, vse k.o. 1077 - Celje, ki v naravi predstavljajo kompleks nepremičnin 
nekdanje Srednje ekonomske šole s telovadnico na Vodnikov ulici 10 v Celju in 
Kajuhov dom na Vodnikovi ulici 10A v Celju. Ocenjena vrednost vseh predmetnih
nepremičnin je 2.848.757,00 EUR.

2. Predmetno razpolaganje nepremičnega premoženja države se izvaja na podlagi 52. 
člena in v skladu s 54. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti. 

3. Ponudbo lahko zainteresirani ponudniki podajo po elektronski pošti na E: 
gp.mizs@gov.si, do dne 17.11.2020. Ponudba mora vsebovati podatke o ponudniku 
(ime in priimek oz. firmo ponudnika,  naslov oz. sedež, davčna številka oz. ID za DDV, 
EMŠO oz. matična številka, kontaktno osebo, elektronski naslov kontaktne osebe in 
telefonsko številko, odgovorno osebo za podpis pogodbe ter znesek ponudbe).

4. Po prejemu ponudb, če bo zainteresiranih oseb več, se bo z njimi opravilo pogajanje o 
ceni. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena prodajna oz. menjalna pogodba. 
Po podpisu pogodbe bo kupec moral poravnati znesek kupnine v korist podračuna EZR 
pri Banki Slovenije, na račun Proračuna RS, v roku 30 dni po podpisu pogodbe. 
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport lahko postopek ustavi do sklenitve 
pravnega posla.

5. Morebitne informacije so dosegljive na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova ulica 16, Ljubljana, po elektronski pošti: 
ales.rajlic@gov.si
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