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V skladu z 52., 77. členom in drugo alinejo prvega odstavka 78. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. 
členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 31/18) ter v skladu s sklepom, št. 450-607/2019/2 z dne 25. 11. 2019, minister za 
zdravje objavlja 

NAMERO O PRODAJI SLUŽBENEGA AVTOMOBILA

1. Prodajalec
Republika Slovenija
Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

2. Predmet prodaje:
Predmet prodaje so trije službeni avtomobili, in sicer:

- Renault Laguna 2,0 DCI, registrska števi lka LJ HS-337, leto izdelave 2008, 
identifikacijska številka VF1BT0J0640230075 z inventarno številko 2711004174,

- Renault Laguna 1.9 DCI, odjavljen iz prometa 9. 9. 2019, leto izdelave 2007, 
identifikacijska številka VF1BG4VB638231444 z inventarno številko 2711003776, 

- Renault Laguna 2,0 16v, odjavljen iz prometa 19. 11. 2019, leto izdelave 2005, 
identifikacijska številka VF1BGCPBE34694838 z inventarno številko 2711003401.

Lastnik: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

3. Izhodiščna cena:
Izhodiščna cena za posamezni avtomobil je:

- Renault Laguna 2,0 DCI, registrska številka LJ HS-337, leto izdelave 2008, 
identifikacijska številka VF1BT0J0640230075 z inventarno številko 2711004174, 
izhodiščna cena 1.400,00 eur;

- Renault Laguna 1.9 DCI, odjavljen iz prometa 9. 9. 2019, leto izdelave 2007, 
identifikacijska številka VF1BG4VB638231444 z inventarno številko 2711003776, 
izhodiščna cena 450,00 eur;

- Renault Laguna 2,0 16v, odjavljen iz prometa 19. 11. 2019, leto izdelave 2005, 
identifikacijska številka VF1BGCPBE34694838 z inventarno številko 2711003401, 
izhodiščna cena 1.000,00 eur.

Cena ne vsebuje davka na dodano vrednost, ker Ministrstvo za zdravje tega ni zavezano 
obračunati.

4. Način prodaje in vrsta pravnega posla:
Avtomobili se prodajo po načelu „videno – kupljeno“, zato kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. S kupcem se sklene prodajna pogodba.

5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika:
Avtomobili se prodajajo posamezno. Prodajna pogodba za posamezen avtomobil bo sklenjena 
s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno po opravljenih pogajanjih o ceni
za posamezen avtomobil. 



6. Ogled
Ogled avtomobilov je mogoč vsak delovni dan do izteka roka za oddajo ponudbe po 
predhodnem dogovoru z g. Jožetom Kuretom (telefon: 031 344 200), ki interesentom nudi vse 
podrobnejše informacije.

7. Rok oddaje ponudbe:
Nakup na podlagi te objave se prične takoj po njeni objavi na spletnih straneh naročnika. Pisne 
ponudbe morajo prispeti do 30. 1. 2020 do 12. ure, po elektronski pošti na naslov gp.mz@gov.si
s pripisom v zadevi: „Ponudba za nakup avtomobila, št. zadeve 450-607/2019“. Ponudbe lahko 
predložijo fizične in pravne osebe.

8. Vsebina ponudbe:
Ponudba mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv kupca, naslov, telefonsko številko,
davčno številko, rok veljavnosti ponudbe ter ponujeno ceno za predmet razpolaganja.

9. Pogajanja:
Prodajalec bo s ponudniki, ki bodo v roku posredovali ponudbe, opravil pogajanja o ceni in jih 
pisno pozval k višanju cene.

Če bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, bo prodajalec
ponudnike, ki bodo ponudili enako najvišjo ceno nad izhodiščno, še enkrat pozval k višanju 
cene.

10. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na 
enotni zakladniški račun Proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972 sklic št. 18
27111-7201001-43402019. Plačilo kupnine v predhodno navedenem roku se šteje za bistveno 
sestavino pravnega posla.

11. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba bo predvidoma sklenjena v roku 15 dni od roka za oddajo ponudb. Vzorec pogodbe je 
priloga te namere o prodaji službenega avtomobila.

12. Stroški in davščine:
Vse stroške in davščine v zvezi s prodajno pogodbo za rabljen avtomobil, razen stroškov 
izdelave cenilnega poročila, stroške odjave vozila in stroškov te objave, nosi kupec.

13. Izročitev v posest:
Izročitev vozila v posest je odložena do plačila celotne kupnine in stroškov.

14. Drugi pogoji:
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim 
ponudnikom, prav tako lahko Vlada RS ali pooblaščena oseba za vodenje in izpeljavo postopka 
prodaje ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. Odškodninska odgovornost 
prodajalca zaradi ne sklenitve pravnega posla s katerim koli ponudnikom je izključena.

       Aleš Šabeder
            minister

  
Priloga:
- osnutek Prodajne pogodbe



PRILOGA OSNUTEK PRODAJNE POGODBE

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa minister Aleš Šabeder (v nadaljevanju: prodajalec)
davčna številka: SI 96395265
matična številka: 5030544

in

IME IN PRIIMEK, naslov (v nadaljevanju: kupec)
davčna številka:
matična številka:

sklepata

PRODAJNO POGODBO št. 2711-19-434001

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je prodajalec na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavil namero o prodaji 
službenega avtomobila, št. 450-607/2019/3 z dne 10. 12. 2019,

- da je prodajalec lastnik osebnega vozila (izbere se ustrezno vozilo) :
- Renault Laguna 2,0 DCI, registrska številka LJ HS-337, leto izdelave 2008, 

identifikacijska številka VF1BT0J0640230075 z inventarno številko 2711004174,
- Renault Laguna 1.9 DCI, odjavljen iz prometa 9. 9. 2019, leto izdelave 2007, 

identifikacijska številka VF1BG4VB638231444 z inventarno številko 2711003776, 
- Renault Laguna 2,0 16v, odjavljen iz prometa 19. 11. 2019, leto izdelave 2005, 

identifikacijska številka VF1BGCPBE34694838 z inventarno številko 2711003401,
- da je bil kupec najugodnejši ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno.

2. člen

Glede na ugotovitve iz prejšnjega člena sta pogodbeni stranki sporazumni, da prodajalec proda 
in izroči, kupec pa kupi in prevzame v last in posest osebno vozilo, kot je opisano v prejšnjem 
členu, za sporazumno dogovorjeno kupnino v višini .............. eur (z besedo: ..............).

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo kupec poravnal kupnino v roku 8 dni od sklenitve 
pogodbe na račun prodajalca, št. 01100-6300109972 sklic št. 18 27111-7201001-43402019.

Plačilo kupnine v roku, navedenem v tem členu, je bistvena sestavina pravnega posla. Če 
kupnina ni plačana v roku, je pogodba razvezana po samem zakonu.

Kupnina ne vključuje davka na motorna vozila, prenosa lastništva in drugih dajatev, ki bremenijo 
kupca. Kupljeno je po sistemu "videno-kupljeno", zato prodajalec ne odgovarja za kasneje 
ugotovljene napake in okvare.



4. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da kupec prevzame osebno vozilo v roku 8 dni po plačilu 
kupnine. Po tem roku je kupec v zamudi.

Prevzem vozila in vse dokumentacije se opravi na naslovu .................. O navedenem dejstvu 
bosta pogodbeni stranki sestavili zapisnik, ki bo priloga te pogodbe.

5. člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali 
posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu 
predstavniku, zastopniku ali posredniku.

6. člen

Vse morebitne spore, izvirajoč iz tega pogodbenega razmerja, bosta pogodbeni stranki skušali 
reševati sporazumno, če sporazumna rešitev ne bi bila možna, je za reševanje sporov pristojno 
stvarno in krajevno sodišče.

7. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa pogodbenih strank.

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v petih enakih izvodih, od katerih prejme prodajalec tri, 
kupec pa dva izvoda.

Številka: 450-607/2019/
V Ljubljani, dne 

Prodajalec:                                                                       Kupec:

V Ljubljani, dne ________                                                 V ___________, dne
Številka:  

Republika Slovenija                                                          Ime in priimek/Naziv
Ministrstvo za zdravje
Aleš Šabeder
minister
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