
 

 

Številka: 102-1/2017-33 
Datum: 18.10.2017 
 
 
Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 34. členom Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 76/15) 
in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju držav in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja 
 
 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI 

 

 

1. Predmet prodaje 

 

Predmet prodaje obsega več rabljenih premičnin, in sicer večje število visokih omar, eno nizko omaro, 
večje število mobilnih telefonov ter večje število stolov. Seznam premičnin je razviden iz priloge 1 te 
namere, slike premoženja, ki je predmet prodaje pa v prilogi 2.  
 
Premičnine imajo znake običajne obrabe in na dan objave te namere delujejo, z izjemo mobilnega telefona 
Samsung Galaxy S8, ki ima razbit ekran.  
 
Premičnine se prodajajo posamezno, po načelu "videno-kupljeno". Prodajalec si pridržuje pravico, da v 
primeru prenizko ponujene cene ne bo pristopil k sklenitvi prodajne pogodbe.  
 
 
2. Dodatne informacije o predmetu prodaje 

 

Prodajalec bo omogočil ogled premičnin, ki se prodajajo, na lokaciji Slovenska c. 50, Ljubljana, v petek, 
27. 10. 2017 ob 10. uri. Ponudniki morajo svoj prihod obvezno predhodno (najmanj en dan pred 
ogledom) najaviti na elektronski naslov: sloaud@rs-rs.si. Pri najavi naj ponudnik uporabi naslednji sklic: 
"102-1/2017-33 - OGLED PREMIČNIN" in naj navede, katero opremo si želi ogledati. 
 
 
3. Način vložitve ponudb 

 
Ponudnik mora v celoti izpolniti obrazec, ki je priloga te namere (priloga 3) in ga posredovati v zaprti 
ovojnici na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana. Na ovojnici 
mora biti naveden ime oz. naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka "namera o sklenitvi neposredne 
pogodbe - ne odpiraj". 
 
Rok za predložitev ponudb je 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. Obravnavane 
bodo ponudbe, oddane priporočeno na pošto najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo 
ponudb.  
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4. Sklenitev pogodbe 

 
V skladu z določbo 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
bo prodajalec z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja o ceni. S ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo 
ceno, bo sklenjena neposredna prodajna pogodba. 
 
Celotno kupnino bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v 8 dneh od podpisa 
pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Prodajalec bo izročil premičnino kupcu v neposredno last z 
dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je premičnino dolžan prevzeti najkasneje v 
treh delovnih dneh od plačila kupnine. 
 
Izbrani kupec mora na lastne stroške poskrbeti za odvoz premičnine z lokacije, kjer se nahaja.  
 
 
 
 
Tomaž Vesel, 
predsednik računskega sodišča 
 
 
 
 
 
 
 
Objava: na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije 
Datum objave: 19.10.2017 
Datum izteka 15-dnevnega roka za oddajo namer o nakupu (ponudb): 3.11.2017 
 
 
 


