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Republika Slovenija, Upravna enota Koper objavlja na podlagi 52. v povezavi s 77. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 
O PRODAJI OSNOVNIH SREDSTEV 

1 Naziv in sedež upravljavca premoženja

Republika Slovenija, Upravna enota Koper, Piranska cesta 2, 6000 Koper.

Postopek prodaje se vodi skladno z 52. členom ter v povezavi s 77. 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

Predmet prodaje je oprema, ki jo upravljavec ne potrebuje več, ker se je preselil na novo 
lokacijo in so ostala na lokaciji Trg Brolo 3 in 4 ter so navedena v prilogi te objave. Nekaj
osnovnih sredstev je vgrajenih na objekt (klimatske naprave).

3 Pogoji prodaje

Predmet prodaje je oprema po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po
sklenitvi pogodbe o prodaji ne bodo upoštevane.

Oprema navedena v prilogi se prodaja kot celota. 

Upravna enota bo pogajanja izvedla le v primeru, da prejme več kot eno ponudbo. V kolikor bo 
v roku prispelo več ponudb, se bodo z zainteresiranimi osebami opravila dodatna pogajanja o 
ceni in bo oprema prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Vse morebitne druge stroške, ki bi nastali pri prodaji (demontaža klimatskih naprav in 
vzpostavitev prvotnega stanja na objektu) plača kupec. Odvoz predmetov prodaje ter stroške, 
povezane z logistiko, v celoti poravna kupec. 

4 Način in rok plačila kupnine

Kupnina se plača v 30-ih dneh od sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor



kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu.

5 Rok za prejem ponudbe

Ponudnik mora najkasneje do 19. 8. 2020 oddati izjavo o sprejemu ponudbe na naslov: RS, 
Upravna enota Koper, Piranska ulica 2 ali na elektronski naslov: ue.koper@gov.si, z nazivom: 
»Ponudba za nakup opreme po specifikaciji«.

6 Ustavitev postopka

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

7 Dodatne informacije

Za dodatne informacije in ogled opreme lahko pokličete kontaktno osebo Elido Horvatič na tel. 
št. 05 9321 000. 

Mag. Dejan Dodič
v.d. načelnika

Poslano:
– v objavo na spletno stran UE Koper (Portal GOV.SI)

Priloga:
– seznam osnovnih sredstev, ki so predmet odprodaje
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