
 

 

 

Številka: 460-112/2022/1 

Datum: 14.7.2022 

 

 

 

ZADEVA: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – telovadna blazina 

 

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 s spremembami) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) upravljavec Splošna 

bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice objavlja 

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 

 

za prodajo premičnine, in sicer: 

 

- telovadna blazina Elan, velikosti 125cm x 200cm, zelene barve – 3 kosi 

 

Najnižja ponudbena cena za eno premičnino je 5,00 EUR. 

 

Za prodajo predmetne premičnine bo sklenjena kupna pogodba oz. izdan račun. Nakup bo izveden 

po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Splošne bolnišnice Jesenice.  

 

Rok za prejem ponudbe oz. izjave o interesu je 20 dni od objave na spletni strani. Ponudbo oz. 

izjavo o interesu lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta 

maršala Tita 112, 4270 Jesenice oz. po e-pošti na e-naslov info@sb-je.si. Upoštevane bodo vse 

ponudbe oz. izjave o interesu, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. 

bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave. 

 

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena 

pogajanja o ceni in bo kupna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.  

 

Kupnino bo kupec poravnal na račun Splošne bolnišnice Jesenice št. SI56 0110 0603 0277 215, 

odprt pri UJP v roku 15 dni od sklenitve kupne pogodbe.  

 

Plačilo kupnine v roku iz prejšnjega odstavka predstavlja bistveno sestavino pogodbe.  

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih premičninah je Mateja Japelj, 

mateja.japelj@sb-je.si, telefonska številka 04 586 82 38. Za ogled premičnin se je potrebno 

predhodno dogovoriti s kontaktno osebo. Kontaktna oseba je dosegljiva od ponedeljka do petka, 

od 8.00 do 14.00 ure. 
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Splošna bolnišnica Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez 

odškodninske odgovornosti, ustavi postopek. 

 

 

Pripravila: 

Denis Gale, univ. dipl. prav. 

Samostojni svetovalec za pravdne zadeve 

 

Mark Toplak, MBA 

Direktor 

 

 

Objaviti:  

• na internetni strani www.sb-je.si 

 

Poslano: 

• arhivu 

 

 



 


