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Številka: 430-4/2022-2 

Datum: 4.1.2022 
 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 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 št. 79/18 – ZSPDSLS-1) in v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, š. 31/18), objavlja namero za prodajo 

enega službenega vozila na podlagi metode neposredne pogodbe. 

 

NAMERO ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA 
 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo namerava prodati eno vozilo in sicer: 

 

1. Vrsta vozila: M1 osebni avtomobil 

Znamka: Renault Clio 1.2 (LJ/63-5EZ) 

Tip: BB2U05 

Prostornina: 1149 cm3 

Moč motorja: 55 (kW) 

Številka šasije: VF1BB2U0538222415 

Leto prve registracije: 09/2007 

Vrsta goriva: Bencin 

Barva vozila: S0M 

Število prevoženih km: 146.511 km 

Ohranjenost vozila: zadovoljivo 

Veljavnost registracije: neregistrirano 

Stanje vozila: vozilo je dotrajano in neregistrirano 

 

Lokacija ogleda vozila: Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota 

Kontaktna št. za ogled: 02/512-49-40 

 

I. Namera za prodajo se objavi na uradni spletni strani Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 

lovstvo in ribištvo, dne 5.1.2022. 

 

II. Ogled vozil/a je na lokaciji, kjer se nahaja vozilo, po predhodni najavi na tel. št, ki je navedena 

pod opisom vozila. 

 

Kontaktna oseba je Jerneja Lekše; jerneja.lekse@gov.si . 

 

III. Ponudba mora vsebovati podatke o ponudniku in ponudbeni ceni. Ponudba se odda: 

 

-  v zaprti ovojnici na »INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN 

RIBIŠTVO, DUNAJSKA CESTA 58, 1000 LJUBLJANA – »NE ODPIRAJ«PONUDBA ZA 
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ODKUP VOZILA, št. zadeve: 430-4/2022«. Pisna ponudba mora v vložišče prispeti do 

25.1.2022  

 

ali 

 

- po elektronski pošti na naslov: irskglr.mkgp@gov.si pod zadevo: »NE ODPIRAJ«PONUDBA 

ZA ODKUP VOZILA, št. zadeve: 430-4/2022, do roka za oddajo ponudb. 

 

IV. V nameri o nakupu mora kupec obvezno navesti ceno za vozilo, ki jo je pripravljen plačati, ter 

svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko ali elektronski naslov). 

 

V. Vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno. V kolikor bo v roku prispelo več enakih 

ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje. 

 

VI. Prodajalec ni dolžan prodati posameznega vozila, če oceni, da ponujene cene ne odražajo 

dejanske vrednosti vozila. 

 

VII.  Prodajalec bo z izbranim kupcem sklenil neposredno prodajno pogodbo. 

 

Premičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 

prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 

 

VIII. Celotno kupnino za vozilo bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v osmih 

dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Vse stroške v zvezi z prodajo 

vozila plača kupec. 

 

Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu vozilo v neposredno last z dnem predložitve 

dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan vozilo prevzeti najpozneje v petih dneh od 

plačila kupnine. 

 

IX. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski naslov najkasneje 

7 dni po zaključenem zbiranju ponudb. 

 

X. Obvestilo posameznikom o Splošni Uredbi o varstvu podatkov (GDPR) 

 

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne, 27.4.2016 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. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

        mag. Saša Dragar Milanovič 

glavna inšpektorica 
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