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Na podlagi 78. člena in ob smiselni uporabi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O RAZPOLAGANJU S PREMIČNIM PREMOŽENJEM Z NEPOSREDNO
POGODBO

s katero se bo na podlagi navedenih predpisov, ki se uporabljajo v postopkih prodaje
premičnega premoženja, katerega knjigovodska vrednost je 0, prodajalo premično premoženje
opredeljeno v Sklepu o prodaji premičnega premoženja v lasti države, št. 478-1/2019- 45 z dne
6. 7. 2020.

1. Opis predmetov prodaje in izklicna cena:
a) Vozilo, Renault Megane /break 1.6 (1598 ccm, 79 kW), bencin, letnik 2003,
prevoženih 207.000 km.
Tehnično stanje vozila:
- vozilo je odjavljeno iz prometa,
- okvara zavornega sistema.
Vozilo je odjavljeno iz prometa. Izklicna cena =200,00 EUR.
b) Vozilo, Renault Clio 1.2/16V (1149 ccm, 55 kW), bencin, letnik 2007, prevoženih
227.230 km, reg. št. LJ 67-6EZ.
Tehnično stanje vozila:
- vozilo je registrirano in vozno,
- notranja oprema je dobro ohranjena za prevožene kilometre,
- karoserija ima nekatere odrgnine in manjše poškodbe.
Naslednji tehnični pregled vozila je potreben 17.09.2020. Izklicna cena = 784,00 EUR.
c)

Vozilo, Renault Clio 1.5dCi (1461 ccm, 48 kW), diesel, letnik 2004, prevoženih 273.155
km.
Tehnično stanje vozila:
- vozilo je odjavljeno iz prometa,
- notranja oprema je slabše ohranjena za prevožene kilometre,
- karoserija ima nekatere odrgnine in manjše poškodbe,
- okvara volanske ključavnice za zagon motorja.

Vozilo je odjavljeno iz prometa. Izklicna cena =450,00 EUR.

d) Prikolica za prevoz vodnih plovil, izdelava Ključavničarstvo Lovšin Franc - Ribnica,
Typ: RP 600, letnik izdelave 1997, nosilnost 600 kg, dolžine 5200 mm, širine 1600 mm
Tehnično stanje priklopnika:
- Priklopnik ni tehnično pregledan
- Vitel ni delujoč
- Oprema priklopnika je slabše ohranjena
- Potrebna menjava pnevmatik
Izklicna cena priklopnika je 250,00 EUR.
2. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje:
Vozila, ki so predmet prodaje, se nahajajo na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana. Pridobitev podrobnejših podatkov o vozilih oziroma ogled vozil je
možen po dogovoru z Matejem Čučkom, ki je dosegljiv na tel. št. 030 362 583 ali na
elektronskem naslovu: matej.cucek@gov.si.
3. Oblika in pogoji oz. obvezne sestavine ponudbe:
Zainteresirani ponudniki morajo svojo ponudbo za nakup vozil, ki so predmet prodaje, v zaprti
kuverti oddati po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana ali jo osebno oddati v vložišču Agencije Republike Slovenije za okolje.
Na kuverti mora biti napis »PONUDBA ZA NAKUP VOZIL – NE ODPIRAJ«.
Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene.

4. Rok za oddajo ponudbe, veljavnost ponudbe:
Zainteresirani ponudniki morajo svojo ponudbo pripravljeno skladno z navodili iz prejšnje točke
te objave, posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije najkasneje do 29. 7. 2020 do 9
ure. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudbe prejete po izteku roka za oddajo bodo izločene iz postopka.
Ponudniki so vezani na svojo ponudbo še trideset dni od roka za oddajo.
Z najugodnejšim ponudnikom bo po končanem zbiranju ponudb sklenjena neposredna
pogodba. Najugodnejši ponudnik mora vplačati kupnino in predpisane dajatve najkasneje v
osmih dneh po prejemu računa ter najkasneje v roku petih dni po plačilu računa prevzeti vozilo.
Če vozila ne prevzame, ga bremenijo stroški hrambe.
Premičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi
neposredne pogodbe ne bodo upoštevane.

Vse morebitne stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje 7 delovnih dni po
zaključenem zbiranju ponudb oziroma zaključenih pogajanjih.

5. Opozorilo:
Upravljavec oziroma pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika upravljavca, lahko do
sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, odstopi od pogajanj.
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