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Številka: 478-12/2017/31
Datum: 3. 10. 2019

Zadeva: Obvestilo o nameri prodaje opreme in vozila Uprave Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, namero o prodaji opreme in vozila na podlagi 
neposredne pogodbe. 

PREDMET RAZPOLAGANJA

Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za naslednjo opremo:

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na 
Dolenjskem:

SEZNAM ODPISANE OPRME ZA PRODAJO ZPKZ Dob:

Zap.št naziv Inv.št. izklicna 
cena v 
EUR

OPOMBA 

1 električna omarica 10,00 €
2 stojalo 12020200769 5,00 €
3 pralni stroj primus 12020204403 10,00 € manjka zapiralni 

mehanizem
4 pralni stroj gorenje 12020204406 5,00 €
5 sušilni stroj gorenje 12020204398 5,00 €
6 stroj za mešanje testa Gorica 180 

z 4 vozički
10,00 €

7 polska kuhinja na prikolici 200,00 € brez dokumentov 
in homologacije

8 hladilnik LTH 5,00 €
9 hladilnik gorenje 5,00 €
10 izdajni pult ODP - hladilni in 

grelni del+kompresor
12020203074 50,00 €

11 štedilnik gorenje električni 10,00 €
12 štedilnik gorenje plinski 10,00 €
13 dvojni električni grelec 10,00 €
14 INOX pult 12020205397 30,00 €
15 konvektomat Igostar 10,00 €
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16 izdajni pult s šankom 10,00 €
17 INOX dvojno korito 30,00 €
18 valjčni likalni stroj 10,00 €
19 štedilnik IGO 20,00 €
20 elektromotor SEVER 30kw 20,00 €

in 

ODPISANO VOZILO ZA PRODAJO ZPKZ DOB

Peugeot Partner Familiale 1.9 D, letnik 
1999, za prevoz oseb in stvari, VIN 
VF35FWJZE60227299, moč motorja 51 
kW, delovna prostornina motorja 1868 cm³.

2020205991 50,00 € neregistrirano vozilo, 
dotrajano, karoserija je 
na več mestih 
prerjavena, prevoženih 
290.000 kilometrov

Slike vse opreme so v prilogi.

Kontaktna oseba za informacije glede opreme in vozila je g. Mirko Jarc, tel.: 07 346 6631 ali
041 925 526. Opremo in vozilo si lahko zainteresirani kupci ogledajo po predhodnem dogovoru.

POGOJI PRODAJE

Vse stroške, vezane na nakup opreme in vozila, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi 
kupec. Kupec bo opremo ali vozilo prevzel po plačilu kupnine.

Oprema in vozilo so naprodaj po načelu "videno-kupljeno".

Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Uprava 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova 3, 1000 Ljubljana. Na 
ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o nakupu 
opreme – ne odpiraj«. V nameri mora kupec obvezno navesti ceno, ki jo je za opremo
pripravljen plačati ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko).

Čas prejemanja namer o nakupu je 20 dni od dneva objave na spletni strani Uprave Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Obravnavane bodo namere o nakupu, ki bodo 
prispele do zadnjega dneva roka za oddajo namer ali bodo tega dne oddane priporočeno na 
pošto.

Zainteresirani ponudnik lahko poda ponudbo za vso navedeno opremo ali za vsako posamezno 
opremo ali vozilo. Oprema in vozilo bosta prodana kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno za to 
opremo. Ponujena cena mora biti enaka ali višja od izklicne vrednosti opreme ali vozila. Uprava 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij se zavezuje, da bo po končanem 
postopku izbranemu kupcu prodala opremo in vozilo po ceni, ki jo je le-ta predlagal v nameri o 
nakupu in z njim sklenila neposredno prodajno pogodbo. V primeru, da bo več ponudnikov z 
isto najvišjo ceno za opremo ali vozilo, se bodo z njimi izvedla pogajanja o ceni.
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Ponudbena cena za opremo mora biti dana v natančnem znesku in ne v razponu. Ponudbe, ki 
bodo dane v razponu, ne bodo obravnavane. 

Celotno kupnino za opremo bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih
dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca, ki bo naveden v prodajni pogodbi. 

Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu opremo ali vozilo v neposredno last z dnem 
predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan prevzeti opremo ali vozilo
najpozneje v petih dnevih od plačila kupnine.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih delovnih dneh po pozivu in plačal kupnine 
v petih dneh potem, ko bo pogodba podpisana z obeh strani, lahko Uprava Republike Slovenija 
za izvrševanje kazenskih sankcij pozove k nakupu naslednjega ponudnika na seznamu, 
najugodnejši pa v tem primeru ni več upravičen do nakupa. 

Potencialni kupci s posredovanjem ponudbe dajejo osebno privolitev posameznika za obdelavo 
osebnih podatkov. Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij bo osebne 
podatke, ki jih bodo potencialni kupci posredovali v času zbiranja ponudb, uporabila le za 
namen poziva k nakupu opreme.

Pripravila:
Tanja Babič Mag. Bojan Majcen 
podsekretarka v. d. generalnega direktorja

Poslano:
- Objavljeno na spletni strani upravljavca

Priloga:
- Slike odpisane opreme
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