
 

 

Št. DO  16-2020 
Datum: 12.02.2020 
 
Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Zavod za šport Jesenice 
objavlja 

 
N A M E R O 

 
o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnine 

Naziv upravljavca: Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice, matična 
številka 1638629000, davčna številka SI 33564540. 

Opis predmeta in izhodiščna cena: predmet prodaje je premičnina – električna masažna 
miza; proizvajalec Novak M d.o.o., Komenda, dimenzije 65 cm x 220 cm, dvig mize na 
električni pogon, leto nabave 2013. Naprodaj so tri električne masažne mize. 

Posebni pogoj: en predmet je naprodaj po nižji izhodiščni pod posebnim pogojem sklenitve 
dogovora o brezplačni uporabi za morebitne potrebe Zavoda za šport Jesenice v naslednjih 
5 letih ni. Prednost pri nakupu s posebnim pogojem imajo osebe javnega prava. 

Izhodiščna cena: za en (1 kos) predmet prodaje 580,00 EUR; za predmet (1kos) prodaje s 
posebnim pogojem 380,00 EUR. Izhodiščna cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 
 
Oblika in pogoji za oddajo vloge: ponudbo ali izjavo o interesu (vlogo) je potrebno oddati 
pisno na priloženem obrazcu, ki je sestavni del te namere o sklenitvi neposredne pogodbe. 
Vlogo lahko ponudniki oddajo poštno priporočeno na naslov Zavod za šport Jesenice, 
Ledarska 4, 4270 Jesenice, oziroma po e-pošti na e-naslov zsj.programi@siol.net. 
Upoštevane bodo popolne ponudbe, ki bodo prispele do izteka roka. Upošteva se poštni žig 
ali oddajni čas e-ponudbe. 
 
Ogled predmeta prodaje je možen na Zavodu za šport Jesenice ob predhodni najavi na 
telefonsko številko: 04 588 46 65 ali na elektronski naslov: zsj.programi@siol.net. Kontaktna 
oseba za dodatne informacije je Gaber Šorn. 
 
Rok za oddajo vloge: 6. marec 2020 do 12:00 ure. 
 
Če bo zainteresiranih več ponudnikov se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih 
pogojih pravnega posla. Predmet prodaje po prodan najugodnejšemu ponudniku. Premičnine 
se podajajo s klavzulo »videno – kupljeno«.  
 
Zavod za šport Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez 
odškodninske odgovornosti, ustavi postopek. 
 
Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan plačilo izvršiti v roku 15 dni od sklenitve 
pogodbe na podračun enotnega zakladniškega računa Zavoda za šport Jesenice št: SI56 
0124 1603 0726 206. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina 
pravnega posla. 
 

 
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE 
Direktor: mag. Almin Gorinjac 

 



Zavod za šport Jesenice bo osebne podatke obdeloval za namen izvedbe postopka ravnanja s stvarnim premoženjem na 
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). Zavod bo hranil in varoval osebne 
podatke skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 
nepooblaščenim osebam. Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, 
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem 
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako zavod ravna z osebnimi podatki, so voljo v 
Politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani https://www.zsport-jesenice.si/ oziroma po e-pošti: zsj.tajnistvo@siol.net. 
 

IZJAVA O INTERESU / PONUDBA 
 

Ime in priimek / naziv pravne osebe: ____________________________________________ 

Naslov: ___________________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: ___________________________________________________________ 

Elektronski naslov kontaktne osebe: ____________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________ 

 
Spodaj podpisani izjavljam, da sem skladno z objavljeno namero o neposredni sklenitvi 
pogodbe z dne 12.02.2020 zainteresiran za sklenitev neposredne pogodbe za nakup 
električne masažne mize, proizvajalca Novak M d.o.o., Komenda, dimenzij 65 cm x 220 cm, 
dvig mize na električni pogon, leto nabave 2013. 
 
Ponujam kupnino za (en kos) v višini ________ EUR brez DDV. 
 
Ponujam kupnino za (en kos) pod posebnim pogojem v višini ________ EUR brez DDV. 
 
 
Opombe: 
__________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Izjavljam, da sem skrbno pregledal(a) vsebino namere o sklenitvi neposredne pogodbe in da 
sem z njo seznanjen ter jo sprejemam v celoti. Izjavljam, da mi je stanje premičnine v naravi 
poznano in da sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način »videno-
kupljeno«. V skladu s tem se v predpisanem roku prijavljam na namero.   
 
Vlagatelj s podpisom na tej vlogi izjavljam, da: 

- so vsi podatki v vlogi popolni in točni, 
- dovoljujem zavodu vpogled v uradne evidence zaradi preveritve podatkov v vlogi.                    

 
  
Kraj in datum:  
 
_________________________________ 
                          
 
     Podpis (žig):  
 

_________________________________ 
 
 


