
 

 

Številka: 102-1/2017/11 
Datum: 10. 2. 2017 
 
 
 
Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 34. členom Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 
76/15) in prvim odstavkom 40 člena Uredbe o stvarnem premoženju držav in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja 
 
 
 

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE  
POGODBE O PRODAJI SLUŽBENEGA VOZILA 

 
 

1. Predmet prodaje 
 

Predmet prodaje je osebni avtomobil znamke Renault Megane 1,5 dci Dynamique: 

• letnik: 2009, 
• datum prve registracije: 26. 3. 2009, 
• število sedežev: 5, 
• dvižna vrata zadaj, 
• barva: srebrna metalna 
• številka šasije: VF1BZ0B0640665781, 
• moč motorja: 78 kW, 
• delovna prostornina motorja: 1461 cm3, 
• vrsta goriva: diesel 
• število prevoženih kilometrov: cca. 199.817 
• stanje: vozilo je vozno, neregistrirano, nekarambolirano in ima znake običajne obrabe. Vozilo je 

opremljeno z letno vinjeto za leto 2017 in dodatnim kompletom letnih pnevmatik  

 
 
2. Dodatne informacije o predmetu prodaje 
 
Prodajalec si pridržuje pravico, da v kolikor bo za vozilo ponujena neprimerno nizka cena, vozila ne bo 
prodal. Vozilo se prodaja po načelu "videno-kupljeno". 
 
Prodajalec bo omogočil ogled vozila, ki je predmet prodaje, na lokaciji Titova 10, 2000 Maribor (garaža) 
v petek, 17. 2. 2017 od 10. do 12. ure. Ponudniki morajo svoj prihod obvezno predhodno (najmanj en dan 
pred ogledom) najaviti na elektronski naslov: sloaud@rs-rs.si ali na telefon 031/641-332 (g. Planinšek). Pri 
najavi naj ponudnik uporabi naslednji sklic: "102-1/2017 - OGLED VOZILA". 
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3. Način vložitve ponudb 
 
Ponudnik posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Računsko sodišče 
Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov 
ponudnika ter vidna oznaka "ponudba za nakup vozila – ne odpiraj". 
 
V ponudbi za nakup mora ponudnik obvezno navesti ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati, ter svoje 
kontaktne podatke (ime in priimek oz. naziv, naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov). 
 
Rok za predložitev ponudb za nakup vozila je 15 dni od dneva objave na spletni strani prodajalca. 
Obravnavane bodo ponudbe za nakup, oddane priporočeno na pošto najkasneje do 24.00 ure zadnjega 
dneva roka za oddajo ponudb.  
 
 
4. Sklenitev pogodbe 

 
V skladu z določbo 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
bo prodajalec z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja o ceni. S ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo 
ceno, bo sklenjena neposredna prodajna pogodba. 
 
Celotno kupnino za vozilo bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v osmih 
dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Vse stroške v zvezi s prodajo vozila in 
prenosom lastništva 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 in odpeljati najpozneje v petih dneh od plačila 
kupnine. 
 
 
 
 
Tomaž Vesel, 
predsednik računskega sodišča 
 
 
 
 
 
 
Objava: na spletni strani Računskega sodišča RS 
Datum objave: 10. 2. 2017 
Datum izteka 15-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 25. 2. 2017 
 

 
 


