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Republika Slovenija, Upravna enota Koper objavlja na podlagi 78. člena v povezavi z 52. 
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 RABLJENEGA 
MOBILNEGA TELEFONA

1. Naziv in sedež upravljavca

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

2. Predmet prodaje

Predmet prodaje je mobilni telefon Huawei P10 Dual Sim graphite black, leto nabave 
december 2017.

Mobilni telefon ima znake običajne obrabe in na dan objave te namere deluje. 

Najnižja ponudbena cena znaša 100,00 EUR.

3. Dodatne informacije o predmetu prodaje

Prodajalec si pridržuje pravico, da v kolikor bo za predmet prodaje ponujena nižja cena, 
mobilnega telefona ne bo prodal. Mobilni telefon se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. 

Za vse informacije v zvezi s prodajo mobilnega telefona lahko pokličete kontaktno osebo ga. 
Elido Horvatič na tel. št. 05 9321 000 v poslovnem času Upravne enote Koper.

4. Način in rok za vložitev ponudbe

Ponudbo se pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov: ue.koper@gov.si z oznako 
»Ponudba za nakup mobilnega telefona«.

V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti predmet prodaje in ponujeno ceno, ki jo je 
pripravljen plačati, ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek / naziv, naslov ter kontaktno 
telefonsko številko). 

Prodajalec bo osebne podatke ponudnikov uporabil izključno za izvedbo postopka, t. j. 
sklenitev neposredne pogodbe za prodajo mobilnega telefona. Poleg prej navedenih 



osebnih podatkov bo moral ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba, prodajalcu 
posredovati tudi davčno številko in številko transakcijskega računa.

Rok za predložitev ponudb je 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. 
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete najkasneje do 24.00 ure zadnjega dneva roka 
za oddajo ponudbe.

5. Ustavitev postopka

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

6. Sklenitev pogodbe 

V skladu z določbo 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti bo prodajalec z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja o ceni.

Neposredna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za mobilni 
telefon.

Kupnino bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, v roku petih delovnih dni od 
sklenitve neposredne podobe z nakazilom na račun prodajalca odprt pri Upravi Republike 
Slovenije za javna plačila št. SI56 01100-6390621739, referenca 00 430-32-2020. 

Kupec pridobi lastninsko pravico na predmetu prodaje, po sklenitvi neposredne pogodbe in 
predložitvi nakazila o plačilu celotne kupnine, z izročitvijo predmeta prodaje v posest s strani 
prodajalca. Kupec je dolžan predmet prodaje prevzeti najpozneje v petih dneh po plačilu 
celotne kupnine.

     

mag. Dejan Dodič
v.d. načelnika

OBJAVA
Spletna stran UE Koper, Javne objave (Portal GOV.SI)
https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/koper/javne-objave-upravne-enote-koper/
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