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Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, v 
skladu z 52., 77. in 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti ter 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI

1. Naziv in sedež upravljavca

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, 
Kopališko nabrežje 9, 6000 Koper.

2. Predmet prodaje

Predmet prodaje je oprema poslovnih prostorov, ki jo upravljavec ne potrebuje več in je 
navedena v Prilogi 1 (oprema Ukmarjev trg 2, Koper) ter Prilogi 2 (oprema Kidričeva ulica 46, 
Koper) te objave. V tabeli so navedene najnižje ponudbene cene opreme, ki je predmet prodaje.

3. Pogoji prodaje 

Predmeti prodaje se prodajajo 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 bosta dve ali več oseb za nakup istega osnovnega sredstva ponudile 
enako ponudbeno ceno, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni. Pogodba bo sklenjena s 
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Stroške povezane s prodajo, vključno z odvozom 
predmetov prodaje in morebitne druge stroške plača kupec. Kupec prevzame predmet prodaje
po plačilu celotne kupnine na lokaciji prodaje, to je Ukmarjev trg 2 ali Kidričeva 46 v Kopru, o 
čemer bo sestavljen primopredajni zapisnik.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v roku 5 delovnih dni po pozivu ali če ne bo plačal 
kupnine v pogodbeno dogovorjenem roku, lahko prodajalec pozove k sklenitvi pogodbe 
naslednjega ponudnika, ki je ponudil najvišjo ceno.

4. Način in rok plačila kupnine

Kupec poravna celotno kupnino na podlagi sklenjene pogodbe, ki je hkrati račun, in sicer v 8-ih 
dneh po sklenitvi pogodbe, na račun in s sklicem, dogovorjenim s pogodbo. Plačilo celotne 
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.



5. Rok za prejem ponudbe

Kupec posreduje ponudbo za nakup na obrazcu, ki je Priloga 3 te objave in ga posreduje na e-
naslov: ursp.box@gov.si najkasneje do 3.6.2021 do 13.00 ure. Kupec v ponudbi navede 
izhodiščno ponudbeno ceno navedeno v Prilogi 1 in/ali Prilogi 2 ali višjo ceno.

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna 
uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: GDPR) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov, prodajalec opreme izjavlja, da osebni podatki ne bodo uporabljeni v nasprotju z 
določili Uredbe GDPR in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

6. Ustavitev postopka

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

7. Ogled in dodatne informacije  

Upravljavec bo organiziral ogled predmetov prodaje v naslednjih terminih:

 13.5.2021: 
 ob 9.00 uri (ogled predmetov prodaje na Kidričevi 46, Koper), 
 ob 10.00 uri (ogled predmetov prodaje na Ukmarjevem trgu 2, Koper)

 14.5.2021: 
 ob 9.00 uri (ogled predmetov prodaje na Kidričevi 46, Koper), 
 ob 10.00 uri (ogled predmetov prodaje na Ukmarjevem trgu 2, Koper)

 1.6.2021: 
 ob 9.00 uri (ogled predmetov prodaje na Kidričevi 46, Koper), 
 ob 10.00 uri (ogled predmetov prodaje na Ukmarjevem trgu 2, Koper)

 2.6.2021: 
 ob 9.00 uri (ogled predmetov prodaje na Kidričevi 46, Koper), 
 ob 10.00 uri (ogled predmetov prodaje na Ukmarjevem trgu 2, Koper)

Zainteresirane osebe morajo sporočiti udeležbo na ogledu na naslov ursp.box@gov.si  
najkasneje do 15.00 ure na dan pred ogledom. Ogled bo organiziran v skladu z veljavnimi 
ukrepi za preprečevanje bolezni Covid-19. V primeru, da bi bilo zainteresiranih oseb za ogled 
več, kot določajo ukrepi za preprečevanje bolezni Covid-19, se bodo ogleda lahko udeležile 
osebe po vrstnem redu posredovanja prijave za ogled.

Kontaktna oseba prodajalca je Petra Bogataj, tel.: 05 66 32 116, e-pošta: petra.bogataj@gov.si   
in sicer vsak delovnik med 9. in 14. uro.

                                                                                                Jadran Klinec, mag. inž. pom.
                                                                                                                direktor
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