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Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 78. in 52. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) v 
povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE ZA  PRODAJO 
DVEH OSEBNIH AVTOMOBILOV

Predmet prodaje sta dve (2) službeni vozili.

Podatki o vozilu št. 1 – SUZUKI GRAND VITARA:

 letnik: 2002,
 datum prve registracije: 24. 5. 2002,
 znamka:  SUZUKI GRAND VITARA,
 identifikacijska številka: JSAFTL52V00158010,
 število sedežev: 5,
 vrsta vozila: osebni,
 delovna prostornina motorja:1995 cm3,
 moč motorja: 94  kW,
 vrsta goriva: bencin,
 tip motorja: J20A,
 barva vozila: srebrna,
 število prevoženih km: 230.000 km,
 veljavnost registracije: ODJAVLJENO VOZILO
 stanje vozila: v okvari (menjalnik, sklopka), nevozno
 najmanjša pričakovana cena: 800,00 EUR.

Podatki o vozilu št. 2 – RENAULT KANGOO 1,4:

 letnik: 2001
 datum prve registracije: 25. 10. 2001,
 znamka:  RENAULT / KANGOO 1,4,
 identifikacijska številka: VF1KC0BEF25400009,
 število sedežev: 5,
 vrsta vozila: osebni,
 delovna prostornina motorja:1390 cm3,
 moč motorja:  55 kW,
 vrsta goriva: bencin,
 tip motorja: K7JA7,



 barva vozila: SOM (bela),
 število prevoženih km: 139.000 km,
 veljavnost registracije: ODJAVLJENO VOZILO,
 stanje vozila: ni vozno
 najmanjša pričakovana cena: 800,00 EUR.

Zainteresirani lahko oddajo vlogo po navadni pošti ali osebno na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana
"Ponudba za nakup vozila – NE ODPIRAJ"

Za obe vozili je možen ogled po predhodni najavi na e- naslov: pisarna.gu@gov.si .

Vlogo je potrebno oddati v zaprti ovojnici z jasno oznako zadeve. Jasno označite za katero  
številko vozila želite oddati ponudbo (npr. Ponudba za nakup vozila št. 1). Na hrbtni strani 
mora biti naslov pošiljatelja. 
Rok za prijavo je 20 dni od objave na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, Geodetske 
uprave Republike Slovenije, v okviru skupnega spletnega portala državne uprave - GOV.SI.

Zainteresiranemu kupcu bo premoženje prodano z metodo neposredne pogodbe po sistemu 
videno kupljeno. Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno za zgoraj 
navedeni vozili.

Tomaž PETEK
GENERALNI DIREKTOR

Vročiti:
- objava na internetni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/ 
- zbirka dokumentarnega gradiva.
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