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Številka:  43010-4/2022-1 
Datum:    5. 5. 2022 

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, 

Mariborska cesta 88, 3000 Celje, na podlagi 52. člena v povezavi s 77. členom Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 

79/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) in na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljnjem 

besedilu: Uredba), objavlja  

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE  

za prodajo službenega vozila znamke Renault Clio 1.5, letnik 2004 

 

 

1. Naziv in sedež organizatorja sklenitve neposredne pogodbe 

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, 

Mariborska cesta 88, 3000 Celje (v nadaljevanju: DRSV). 

 

 

2. Predmet neposredne pogodbe  

 

Predmet prodaje je naslednja premičnina: 

Vrsta vozila Osebno vozilo 

Znamka vozila Renault Clio / 1.5  

Registrska številka  LJ 41-EDS 

Leto izdelave 2004 

Datum prve registracije 10. 2. 2004 

Št. prevoženih km (cca) 160600 

Identifikacijska številka  VF1BBR7CF31079756 

Moč motorja v kW 48 

Tip motorja  K9KA7 

Delovna prostornina motorja v cm3 1461 

Barva vozila S0M 

Število sedežev 5 

Vrsta goriva  Dizel 

 

Vozilo je registrirano, redno servisirano, ne-karambolirano in se uporablja za službene namene 
upravljavca. Za vozilo ne obstaja predkupna pravica ali druge omejitve v zvezi s postopkom 
razpolaganja.  

Avtomobil se prodaja po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 

prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.  
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3. Ponudbena cena 

Ponudbena cena ne sme biti nižja od 900,00 EUR, pri čemer ponudbena cena predstavlja 

končni znesek kupnine.  

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno in v zadnjih 

šestih mesecih ni imel blokiranega TRR ter ima na dan odpiranja ponudb plačane vse davke in 

prispevke ter poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije. 

V primeru ponudb z enakim zneskom bo organizirano dodatno pogajanje. 

 

4. Rok za prejem ponudb 

Ponudniki pošljejo ponudbe po pošti s priporočeno pošiljko oziroma jo osebno prinesejo v zaprti 

pisemski ovojnici z navedbo »Ponudba v zadevi št. 43010-4/2022 – NE ODPIRAJ« na naslov: 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 

88, 3000 Celje. 

Kot popolna ponudba se šteje tista, ki vsebuje: 

1. izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 1 te objave ter 

2. kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica – velja za fizične osebe in 

s.p.-je. 

Dokumentacija poslana po pošti s priporočeno pošiljko oz. osebno prinesena na sedež 

organizatorja zbiranja ponudb se šteje, da je pravočasna, če na naslov organizatorja javnega 

zbiranja ponudb prispe do 27. 5. 2022 do 10.00 ure. 

Vse zainteresirane ponudnike opozarjamo na spremenjeno poslovanje Pošte Slovenije d.o.o. od 

1. 7. 2021 dalje. Vse podrobnejše informacije so dostopne na naslednji povezavi: 

https://www.posta.si/o-nas/novice/posta-slovenije-s-1-julijem-uvaja-locevanje-posiljk-

korespondence-na-prednostne-in-neprednostne  

Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka. Nepopolne in 

nepodpisane ponudbe ne bodo upoštevane. 

Odpiranje ponudb ne bo javno. 

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov naslov najkasneje 7 dni po 

zaključenem zbiranju ponudb. 

 

5. Način in rok plačila kupnine 

Kupnina se plača najkasneje v 8-ih dneh po sklenitvi pogodbe, na račun in s sklicem, 

dogovorjenim s pogodbo.  

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina 
ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu. 

Vse morebitne stroške pri prenosu lastništva plača kupec. 

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v roku 5 delovnih dni po pozivu in če ne bo plačal 

kupnine v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe, lahko DRSV pozove k sklenitvi pogodbe naslednjega 

ponudnika, ki je ponudil najvišjo ceno. 

https://www.posta.si/o-nas/novice/posta-slovenije-s-1-julijem-uvaja-locevanje-posiljk-korespondence-na-prednostne-in-neprednostne
https://www.posta.si/o-nas/novice/posta-slovenije-s-1-julijem-uvaja-locevanje-posiljk-korespondence-na-prednostne-in-neprednostne
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6. Podrobnejše informacije in ogled predmeta neposredne pogodbe 

Vozilo se nahaja na sedežu DRSV, na naslovu Mariborska cesta 88, 3000 Celje. 

Dodatne informacije v zvezi z vozilom lahko ponudniki dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi: 

g. Ivan Pintar, na tel. št. 01/478 31 06 in 031 641 154 ali po e-pošti na: ivan.pintar@gov.si.  

 

Ogled vozila je možen od ponedeljka do petka, po predhodnem dogovoru pri kontaktni osebi:  
ga. Maša Klajderič, na tel. št. 03/428 88 31 ali po e-pošti na: masa.klajderic@gov.si.   
 

7. Opozorilo 

Organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek sklenitve neposredne pogodbe ustavi  

 

                                                                                                                        
 
                                                                                                                         Roman Kramer 
                                                                                                                               direktor 
                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

 Priloga 1: Ponudba, 

 Priloga 2: Fotografije. 
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