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Številka: 478-3/2021-6228-8
Datum: 17. 1. 2022

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 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 Upravna enota Metlika, Naselje Borisa 
Kidriča 14, 8330 Metlika

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA 
OSEBNEGA VOZILA

1.Predmet prodaje je službeno osebno vozilo Renault Megane 1,6, inventarna številka 
622800875 z naslednjimi tehničnimi podatki: 

Znamka: Renault
Tip/model: Megane II Berline (02/2006 – 01/2009)
Številka šasije: VF1BM1R0H40229994
Izvedba: AB: Hatchback/5/5
Moč motorja: 1598/82/112  
Masa vozila: 1250
Leto prve registracije: 1. 8. 2008
Vrsta vozila: Osebni avtomobil (5 vrat)
Oblika nadgradnje: AB – vozilo z dvižnimi vrati zadaj
Vrsta goriva: Bencin – neosvinčen
Barva vozila: S0M (bela)
Registrska številka: NM KN-660
Hlajenje/ogrevanje: Ročno nastavljiva klima naprava
Udobje: Radio s CD, Električni pomik prednjih stekel, Servo volan, 

Centralni zaklep z daljinskim upravljanjem, … 
Status vozila: Registriran do 1. 8. 2022
Poškodbe vozila: Brez poškodb
Drugo (vozno/nevozno stanje, 
pnevmatike,…)

Vozilo je vozno, garažirano in ima na dan 18. 1.2022 
prevoženih 113.490 km, predmet prodaje so tudi letne 
pnevmatike.

2. Postopek prodaje:

Postopek prodaje premičnega premoženja se vodi po metodi neposredne pogodbe in skladno z 
določili 52. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti.



3. Ponudbena cena in sklenitev pogodbe:

Ponudbena cena za osebno vozilo mora biti najmanj 1.750,00 EUR, pri čemer cena ne predstavlja 
končnega zneska kupnine. 

Ponudba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišji znesek. Ponudbena cena mora biti 
dana v natančnem znesku in ne v razponu. 

V kolikor bosta dva ponudnika ponudila isto (najvišjo ceno), se bodo z njima izvedla pogajanja o 
ceni. 

Cene in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči.

Vse stroške povezane s sklenitvijo pogodbe in prenosom lastništva plača kupec.

Premičnina bo prodana po načelu »videno – kupljeno« zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

4. Pogoji in način oddaje ponudbe:

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Ponudba mora biti poslana po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Upravna enota Metlika, 
Naselje Borisa Kidriča 14, 8330 Metlika ali oddana osebno v zaprti ovojnici v glavni pisarni 
upravne enote s pripisom »ponudba za nakup vozila – ne odpiraj« in mora vsebovati izpolnjen 
in lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga te objave. 

Rok za vložitev namere o nakupu je 3 dni od objave na spletni strani. 

Obravnavane bodo namere, ki bodo oddane najkasneje do 24.00 ure zadnjega dne za oddajo 
namer. 

Datum objave: 17. 1. 2022

Datum izteka za objavo: 20. 1. 2022

Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku bodo izločene iz postopka. 

Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih obveščeni na njihov elektronski naslov 
najkasneje 7. delovni dan po zaključku zbiranja ponudb. 

5. Način in rok plačila kupnine

Kupnina se plača v osmih dneh od podpisa pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku 
je bistvena sestavina pravnega posla. 

Izročitev osebnega vozila se bo opravila po plačilu celotne kupnine, po predložitvi dokazila o 
plačilu. Prevzem vozila bo opravljen na sedežu organa. 



6. Dodatna pojasnila

Ogled vozila je možen v poslovnem času Upravne enote Metlika, Naselje Borisa Kidriča 14, 
Metlika, po predhodni najavi na telefon: 07 36 37 451 (Janja Pegam), ali na elektronski naslov: 
ue.metlika@gov.si. 

Prodajalec si pridružuje pravico do ustavitve postopka prodaje, vse do sklenitve pogodbe z 
uspelim ponudnikom. 

Če izbrani ponudnik pogodbe ne bo podpisal v petih delovnih dneh po pozivu in plačal kupnine v 
določenem roku, lahko organ 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. Osebni podatki, ki bodo zbrani v času zbiranja ponudb in objave namere, bodo 
uporabljeni le za namene poziva k nakupu opreme ali posredovanja obvestila o zaključku 
postopka ter za sklenitev prodajne pogodbe. 

Mag. Janja Pegam
      načelnica
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