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Upravna enota Maribor (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 77. členom v zvezi z 52. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
11/18 in 79/18) in v skladu s prvim odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

1. Podatki o prodajalcu

Prodajalec: Upravna enota Maribor
Naslov: Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor
Matična številka: 5886422000
Davčna številka: 23328797
Zavezanec za DDV: Ne
Številka TRR: 01100-6390622709
Šifra dejavnosti: 84 110 Splošna dejavnost javne uprave

2. Predmet neposredne pogodbe

Predmet prodaje je več rabljenih osnovnih sredstev, in sicer 5 pisarniških stolov (v nadaljevanju: 
premičnine). Seznam premičnin je razviden iz priloge 1 te namere. Ogled je mogoč v delovnem 
času Upravne enote Maribor na lokaciji Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor, po predhodni 
najavi na telefonsko številko 02 220 84 92 (interna 36492). 

Premičnine se prodajajo posamezno, po načelu »videno-kupljeno«. Imajo znake običajne 
obrabe in so na dan objave te namere še primerne za uporabo. Razlog prodaje je neuporaba, ki 
je posledica neustreznosti stolov.

3. Ponudba

Ponudba za nakup premičnin mora obsegati vsaj naslednje podatke: 
- ime in priimek ali naziv ponudnika, 
- kontaktne podatke ponudnika (telefonsko številko, elektronski naslov) ter
- za nakup katerih premičnin ponudnik daje ponudbo (inventarne številke premičnin ali 

navedba da želi kupiti vse premičnine) in ponudbeno ceno. 
Predlagamo, da ponudnik ponudbo predloži na obrazcu iz priloge 2. 

Ponudbo je potrebno poslati na elektronski naslov ue.maribor@gov.si (s pripisom oziroma 
nazivom zadeve: »Ponudba za nakup pisarniških stolov«) najkasneje do 9. 7. 2021.
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4. Sklenitev pogodbe

V skladu z določbo 5. točke prvega odstavka 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti bo prodajalec po prejemu ponudb, če bo zainteresiranih 
oseb več, opravil pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. S ponudnikom, ki bo 
ponudil najvišjo ceno za posamezno premičnino, bo sklenjena neposredna prodajna pogodba.

Celotno kupnino bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih (5) 
dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun prodajalca. Plačilo celotne 
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 

Prodajalec bo izročil premičnino kupcu v posest z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne 
kupnine. Kupec je premičnino dolžan prevzeti najkasneje v treh (3) delovnih dneh od plačila 
kupnine. Stroški odvoza premičnine z lokacije, kjer se nahaja, bremenijo kupca.

Prodajalec si pridržuje pravico, da pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom oziroma da 
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.  

5. Kontaktni podatki 

Za dodatne informacije v zvezi z namero o sklenitvi neposredne pogodbe je na volj Gomboc
Matija, telefonska številka: 02 2208 492, elektronski naslov: matija.gomboc@gov.si. 

Danica Jevšovar
V.d. načelnika

Priloge: 
- Seznam premičnin za prodajo
- Obrazec ponudbe 
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Priloga 1: Seznam premičnin za prodajo

ZAP. ŠT INVENTARNA
ŠTEVILKA OPIS NAJNIŽJA PONUDBENA 

VREDNOST (V EUR)
1 62273871 Pisarniški stol 50,00
2 62273910 Pisarniški stol 50,00
3 62273902 Pisarniški stol 50,00
4 62273895 Pisarniški stol 50,00
5 62273893 Pisarniški stol 50,00
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Priloga 2: Obrazec ponudbe

PONUDBA

Ime in priimek ali naziv ponudnika:
Telefonska številka: 
E-naslov: 

ZAP. 
ŠT

INVENTARNA 
ŠTEVILKA OPIS

NAJNIŽJA 
PONUDBENA 

VREDNOST (V EUR)

PONUDBENA 
VREDNOST 

(V EUR)*
1 62273871 Pisarniški stol 50,00
2 62273910 Pisarniški stol 50,00
3 62273902 Pisarniški stol 50,00
4 62273895 Pisarniški stol 50,00
5 62273893 Pisarniški stol 50,00

Skupna ponudbena vrednost 

*vrednost vpišite samo pri stolih, za katere dajete ponudbo. 
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