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Številka: 023-74/2021/1
Datum: 4.3.2021

Zadeva: Obvestilo o nameri prodaje dveh službenih vozil

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 52. člena v povezavi  s 77. in 78. 
členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18 in 79/18) in v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja namero za prodajo dveh 
službenih vozil na podlagi metode neposredne pogodbe.

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Upravljavec premičnega premoženja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

1. Predmet razpolaganja

Neposredni pogodbi bosta sklenjeni za osebni vozili in sicer: 

1. Citroen C4 Picasso 2.0 / HDI avtomatik
2. Renault Espace 2.0 / DCI

Osnovni podatki o vozilih so v prilogi št. 1. 

Posamezno vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Po prejemu  ponudb, če 
bo zainteresiranih oseb več, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih 
pravnega posla. Vse stroške, vezane na odjavo in prepis vozila oziroma druge stroške, ki bodo 
nastali po podpisu pogodbe, nosi kupec. Kupec bo vozilo lahko prevzel po plačilu kupnine. 

Ministrstvo ni dolžno prodati posameznega vozila, če oceni, da ponujene cene ne odražajo 
dejanske vrednosti vozila.  Upravljavec lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla 
ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

Premičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

2. Podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja

Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o osebnem vozilu vsak delovni dan 
med 9. in 10. uro po telefonu 01 478 9004 ali 01 478 9096 ali po elektronski pošti 
»zoran.mojskerc@gov.si« ali »gregor.susnik@gov.si«. Ogled vozila je mogoč po predhodnem 
dogovoru.



3. Pogoji in načini oddaje ponudbe

Zainteresirani kupci pisne ponudbe pošljejo na naslov »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana«. Ponudbe naj imajo na prednji strani ovojnice 
navedeno: "PONUDBA ZA ODKUP VOZILA, ZADEVA: 023-74/2021/1– NE ODPIRAJ". 

Ponudbe lahko ponudniki pošljejo tudi na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si s sklicem na 
številko : 023-74/2021/1

Ponudbe, ki ne bodo ustrezno označene in bodo odprte, bodo prav tako obravnavane. 
Ministrstvo podatkov, ki bi izhajali iz odprtih ponudb oziroma prejetih po elektronski pošti, ne bo 
posredovalo nikomur do končanja postopka izbire najugodnejše ponudbe. 

Ponudbe naj vsebujejo najmanj naslednje podatke (priloga 2):
- za fizične osebe: ime, priimek, naslov in telefonska številka;
- za pravne osebe: naziv, sedež, davčna ter matična številka, kontaktna oseba in 

telefonska številka;
- ponujena cena za vozilo;
- podpis.

Podajanje ponudbe na priloženem obrazcu ni pogojeno z veljavnostjo ponudbe.

Ponudba se lahko odda za eno vozilo.

Ponudba naj bo dana v natančnem znesku in ne v razponu. Če bo ponudba dana v razponu, se 
kot ponudbena vrednost upošteva zgornja vrednost razpona.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo:
- prispele na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si do roka za oddajo ponudb;
- oddane priporočeno na način, da bo iz ovojnice razvidno, da je bila ponudba oddana do 

roka za oddajo ponudb;
- zaradi razmer epidemije v primeru želje po osebni oddaji ponudbe predhodno pokličite 

na telefon 01-478-9000 in se predhodno dogovorite glede načina prevzema ponudbe. 
Tudi osebno oddana ponudba mora biti dostavljena (prevzeta) do roka za oddajo 
ponudb. 

4. Rok za zbiranje ponudb

Ponudbe se lahko oddajo v 25 dneh od objave na enotnem portalu državne uprave (e-uprava) 
in spletni strani ministrstva.

Ponudbe, predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka. 

Odpiranje ponudb, ne bo javno.

5. Način in rok plačila kupnine

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v dveh delovnih dneh po pozivu in če ne bo plačal 
kupnine v petih delovnih dneh potem, ko bo pogodba podpisana z obeh strani, ministrstvo lahko 
pozove k nakupu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši pa v tem primeru ni več 
upravičen do nakupa vozila. Komunikacija glede izbora bo potekala prednostno po telefonu. 

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.



5. Obvestilo posameznikom o splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: GDPR) in predpisi, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov ne bosta 
uporabljali v nasprotju z določili Uredbe o GDPR in predpisi o varstvu osebnih podatkov. 
Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za varstvo osebnih podatkov in 
preprečevali zlorabe v smislu določil Uredbe o GDPR in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov.

Osebni podatki se zbirajo na podlagi točke b) prvega odstavka 6. člena Uredbe o GDPR. 
Ministrstvo bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni kupci posredovali v času zbiranja 

ponudb, uporabilo le za namen izvedbe tega postopka.

Pripravila:
Ksenija Meden Dr. Jože Podgoršek
Svetovalka                             minister

Priloge: 
- Priloga 1 »Podatki o službenih vozilih«
- Priloga 2 »Ponudba za nakup premičnine«
- Priloga 3 »Vzorec pogodbe«



Priloga 1: Podatki o službenih vozilih

Podatki osebnih vozil, predlaganih za prodajo oz. prenos na drugega upravljavca

Naziv osnovnega sredstva Citroen C4 Picasso 2.0 / 
HDI avtomatik

Renault Espace 2.0 / DCI

Registrska št. LJ 531-DP LJ 47-5AS
Inv. št. 2330009144 2312005621
Število kilometrov (približno) 217.000 247.100
Letnik 2010 2007
Ccm 1997 1995
Kw 100 110
Vrsta goriva Dizel Dizel
Št. šasije VF7UARHJHAJ815277 VF1JK01A638503523
Ohranjenost dobra dobra

 Opomba
občasno pojavljanje 
obvestila ABS in ESP
vozilo ni registrirano



Priloga 2:

PONUDBA ZA NAKUP PREMIČNINE
NA PODLAGI OBVESTILA O NAMERI PRODAJE SLUŽBENEGA VOZILA

ŠT. : 023-74/2021/1 z dne ______

PRAVNA OSEBA:

Ponudnik:

Naslov:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV oz. 
davčna številka:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Telefon:

FIZIČNA OSEBA:

Ime in priimek:

Naslov:

Telefon:

Izjavljam, da sem skrbno pregledal(a) Obvestilo o nameri prodaje službenih vozil št.  023-74/2021/1 z 
dne _______ in da v njem nisem našel(a) napake. Izjavljam, da sem seznanjen(a) s tem, da se bo 
pogodba sklenila na način videno-kupljeno. V skladu s tem dajem ponudbo kot sledi:  

Za predmet:

VOZILO Citroen C4 Picasso 2.0 / HDI avtomatik

PONUDBENA CENA (kupnina): ________________________ EUR

VOZILO Renault Espace 2.0 / DCI

PONUDBENA CENA (kupnina): ________________________ EUR

Ponudba velja do: _______________.

Kraj in datum: Ponudnik:

 podpis:





Priloga 3:

**********************************************************************************************

Prodajalec: 
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO, Dunajska 22, Ljubljana, ki ga zastopa minister _____________(v
nadaljevanju: MKGP)
Matična številka: 2399253000
Davčna številka: 31162991.

in

kupec: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

skleneta naslednjo 

PRODAJNO POGODBO št. xxxxxxxxxxxxxxxx

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
 je Republika Slovenija lastnik, MKGP pa upravljavec osebnega vozila, ki je 

predmet pogodbe,
 se prodaja izvede na podlagi metode neposredne pogodbe, kot ustrezne zakonsko 

določene metode razpolaganja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti. 

2. člen

Predmet te pogodbe je prodaja vozila ________, identifikacijska številka _________, 
inventarna številka _________, registrska številka __________.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da predpisane davčne dajatve in vse druge stroške, nastale 
zaradi prenosa lastninske pravice na predmetu pogodbe (kot je strošek odjave, ugotavljanja 
identitete idr.) nosi kupec. Ti stroški niso vključeni v kupnino iz 4. člena te pogodbe.

3. člen

Prodajalec proda in prenese v last in posest, kupec pa kupi in sprejme v posest vozilo iz 2. 
člena te pogodbe.

4. člen

Kupec plača kupnino za vozilo iz 2. člena te pogodbe v skupnem znesku xxxxxxxx EUR v roku 
5 delovnih dni od sklenitve pogodbe na TRR Proračun RS št. 01100-6300109972, sklic za 



nakazilo št. 23302-7201001-89610021. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena 
sestavina pravnega posla.

Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico prekiniti pogodbo in 
vozilo prodati naslednjemu najboljšemu ponudniku.

5. člen

Pogodba se sklepa po načelu videno-kupljeno. Kupec potrjuje, da mu je stanje vozila poznano 
in se odpoveduje vsem zahtevkom do prodajalca. 

Prodajalec izroči kupcu vozilo iz 2. člena te pogodbe v last in posest po plačilu celotne 
kupnine. Kupec se zaveže prevzeti in odpeljati vozilo na lastne stroške v treh delovnih dneh 
od plačila kupnine. 

6. Člen

Skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov pogodbeni stranki soglašata, da 
morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili Splošne uredbe o 
varstvu podatkov. Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev 
varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil Splošne uredbe o 
varstvu podatkov.

7. člen
Spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, pa bo 
spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

8. člen

Če je pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku ministrstva obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku oziroma 
posredniku ministrstva, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku,

je ta pogodba nična.

9. člen

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba je sestavljena v štirih 
(4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Na strani prodajalca je skrbnik te pogodbe xxxxxxxxxxx.



Kupec:

xxxxxxxxxxxxxxx

Datum:

Podpis:

________________________

Prodajalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano

________________, minister

Številka: xxxxxxxxxxxxx
Datum: 

Podpis:

___________________________
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