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Številka:  478-1/2020-1 

Datum:  11. 2. 2020 

 

 

Zadeva:  Obvestilo o nameri o sklenitvi neposredne pogodbe za odprodajo 

službenega vozila 

 

 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije na podlagi 52. in 78. člena Zakona o 

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

11/18) in na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja namero o 

sklenitvi neposredne pogodbe za odprodajo službenega vozila.  

 

Neposredna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno 

ceno. Zdravstveni inšpektorat RS si pridružuje pravico, da vozila ne odproda oziroma 

ne sklene neposredne pogodbe. 

 

 

1. OPIS VOZIL  

 

RENAULT CLIO/1,2 - osnovni podatki o vozilu, šasija VF1882T0534693585 

 

Znamka vozila Renault 

Registrska številka LJ43-OZH 

Letnik izdelave 2005 

Datum prve registracije 15. 11. 2005 

Število prevoženih kilometrov cca 180 500 

Prostornina motorja  01149 

Moč motorja 055 

Inventarna številka 2713001212 

Opis vozila 

 

 

Vozilo ni v voznem stanju (zaradi okvare), 
notranjost je zelo lepo ohranjena, zunanji del ima 
nekaj manjših poškodb (pokrov motorja je 
poškodovan zaradi kamenčkov kateri so prileteli 
z vozišča – razvidno na slikah), nova vinjeta (leto 
2020). 

 
Ogled vozila bo mogoč na lokaciji Območna enota Koper, Trg Brolo 12, 6000 Koper. 
Kontaktna oseba za podrobnosti o stanju vozila in dogovor za ogled: g. Jaroslav 
Rehak, tel. št. 059 310 283 ali 030 358 271. Za ogled vozila je obvezen predhodni 
dogovor.  
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SLIKE VOZILA  
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2. NAČIN ODDAJE PONUDBE 

 

Ponudba mora biti pisna in jo lahko oddajo pravne in fizične osebe.  

 

Ponudnik lahko posreduje ponudbo po elektronski pošti na naslov: gp.zirs@gov.si, po 

pošti ali osebno v glavni pisarni (v času poslovnih ur) na naslov Zdravstveni 

inšpektorat RS, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana najkasneje do 5. 3. 2020. Ponudb, ki 

bodo prispele po tem roku, Zdravstveni inšpektorat ne bo upošteval. 

 

Ponudba naj ima na sprednji strani ovojnice navedeno: »Ponudba za odkup vozila 

478-1/2020« 

 

Ponudba mora vsebovati: 

- ponudbo na priloženem obrazcu 

- kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe in s.p.-je). 

 

Če ponudnik ponudbe ne odda na obrazcu mora njegova ponudba vsebovati najmanj: 

- točno navedbo vozila oziroma več vozil iz zgornje tabele; 

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčna številka, številka telefona in 

elektronski naslov; 

- za pravne osebe: naziv, sedež, davčna in matična številka, kontaktna oseba, 

tel. številka in elektronski naslov; 

- ponujeno ceno za posamezno vozilo; 

- podpis. 

 

Ponudbena cena mora biti dana v natančnem znesku in ne v razponu.  

 

Odpiranje ponudb ne bo javno.  
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Po izteku roka za prejem ponudb bo Zdravstveni inšpektorat RS z vsemi ponudniki 

izvedel dodatna pogajanja o ceni z namenom, da doseže čim višjo kupnino. 

Komunikacija bo potekala praviloma po elektronski pošti. Če bo cena, ponujena v 

pogajanjih, nižja ali enaka od prvotno ponujene, oziroma ponudnik v pogajanjih 

ponudbe ne bo oddal, bo Zdravstveni inšpektorat RS pri končni odločitvi upošteval 

prvotno ponudbo. Izklicna cena pogajanj za vozilo bo najvišja ponujena cena za 

vozilo prispela do 5. 3. 2020, ponudniki bodo o njej obveščeni pri povabilu na pisna 

pogajanja.  

 

3. PODPIS POGODBE 

 

Po opravljeni izbiri bo izbrani ponudnik pisno pozvan k podpisu pogodbe. Če izbrani 

ponudnik ne bo podpisal pogodbe v treh delovnih dneh po pozivu in če ne bo plačal 

kupnine v dveh nadaljnjih dneh, ko bo pogodba podpisana z obeh strani, lahko 

Zdravstveni inšpektorat RS pozove k nakupu naslednjega ponudnika, ki je ponudil 

najvišjo ceno.  

 

Vse stroške, vezane na prepis vozila oziroma druge stroške, ki bodo nastali po 

podpisu pogodbe, nosi kupec. Vozilo se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«, zato 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ne odgovarja za kasneje ugotovljene 

napake in okvare. 

 

4. PREVZEM VOZILA 

 

Izbrani ponudnik bo vozilo prevzel po podpisu pogodbe in ko prodajalec prejme 

kupnino. Prevzem se bo izvedel na lokaciji, kjer bodo potekali ogledi. O prevzemu 

vozila se bo izdelal zapisnik.  

 

5. DODATNA POJASNILA 

 

Informacije o izvedbi postopka odprodaje vozila daje ga. Vesna Skol na tel. št. 

01/2803826 ali po elektronski pošti: gp.zirs@gov.si. Informacije o vozilih in ogledih so 

na voljo pri kontaktni osebi pri opisu vozila. 

 

6. OBVESTILA POSAMEZNIKOM O SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU 

PODATKOV  (GDPR) 

 

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. Aprila 

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. 

 

 

                  Darko Mehikić, dr. med. 

          Glavni zdravstveni inšpektor RS 

 

Priloga: - obrazec »ponudba« 
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