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Številka: 478-2/2020/69
Datum: 10. 9. 2021

Zadeva: Obvestilo o nameri prodaje vozila in opreme 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 vozila in opreme 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 vozilo v uporabi Prevzgojnega doma Radeče, Pot 
na brod 23, 1433 Radeče in silosa, ki ju je uporabljal Javni gospodarski zavod Rinka, in sicer 
silos z inv. štev. 9284691 in silos z inv. štev. 9284693, ki se nahajata na lokaciji Zavoda za 
prestajanje kazni zapora Maribor, Odprti oddelek Rogoza, Na pristavo 22, 2204 Miklavž na 
Dravskem polju.

1. PRODAJA VOZILA PREVZGOJNEGA DOMA RADEČE:

Zap.št. Naziv Inventarna 
št.

Izklicna cena v 
€

Opomba

1 VOZILO: RENAULT – KANGOO / 1.5 / 
DCI
-Datum prve registracije: 21. 11. 2005
-Identifikacijska št.: VF1KCTEEF34788282 
-Število sedežev: 5
-Vrsta vozila: M1 osebni avtomobil
-Delovna prostornina motorja (cm³): 1461
-Moč motorja (kW): 50
-Vrsta goriva: Dizel
-Tip motorja: K9K V7
-Barva vozila: SOM (bela) 

2020073708 350,00€ -Karambolirano
-Odjavljeno
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Slike vozila:

Kontaktna oseba za informacije glede vozila v uporabi PD Radeče je g. Aleš Repovž, tel.št.: 03 
56 58 330. Vozilo si lahko zainteresirani kupci ogledajo po predhodnem dogovoru.
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2. PRODAJA SILOSOV JGZ RINKA (ZPKZ MARIBOR):
Gre za sta dva silosa, ki sta dotrajana in uničena, in sicer: 
1. inv.štev 9284691 silos s 101 
2. Inv.štev 9284693 silos pri govejem hlevu

Izklicna cena je 150,00 EUR za posamezni silos. Prevzem je ex works.
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Kontaktna oseba za informacije glede opreme je ga. Irena Želj, JGZ Rinka, vodja Enote 
Maribor, tel.št.: 02-2909613 ali 040 711 750. Opremo (silosa) si lahko zainteresirani kupci 
ogledajo po predhodnem dogovoru.

POGOJI PRODAJE

Vse stroške, vezane na nakup vozil ali opreme, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi 
kupec. Kupec bo opremo in/ali les prevzel na lokaciji uporabnika PD Radeče oz. ZPKZ Maribor, 
Odprti Oddelek Rogoza po plačilu kupnine.

Vozilo in oprema so naprodaj po načelu "videno-kupljeno".

Kupec (ponudnik) posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, 1000 
Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o 
nakupu vozila/silosov – ne odpiraj«. V nameri mora ponudnik obvezno navesti, za katero 
opremo daje ponudbo, ter ceno, ki jo je za vozilo/opremo pripravljen plačati, ter svoje kontaktne 
podatke (ime in priimek, naslov, e-pošto (če jo ima) 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 
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prispele do zadnjega dneva roka za oddajo namer ali bodo tega dne oddane priporočeno na 
pošto.

Posamezna oprema bo prodana kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno za to opremo. Ponujena 
cena mora biti enaka ali višja od izklicne vrednosti posamezne opreme, kot so določene v v tej 
objavi. Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij se zavezuje, da bo po 
končanem postopku izbranemu kupcu prodala opremo 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 posamezno opremo, se bodo z njimi izvedla pogajanja o ceni.

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 v neposredno last z dnem predložitve 
dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan prevzeti opremo 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. 

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij lahko postopek prodaje ustavi do 
sklenitve prodajne pogodbe.

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 in objave namere,
uporabila le za namen poziva k nakupu opreme ali posredovanja obvestila o zaključku postopka
ali za sklenitev prodajne pogodbe.

Pripravila:
Tanja Babič
podsekretarka

mag. Bojan Majcen
generalni direktor

Objavljeno na spletni strani upravljavca
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