
Številka:   SDT-Tu-26-3/3/2022/DŠ
Datum: 17.11.2022

VSEM ZAINTERESIRANIM KUPCEM

Specializirano državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, na podlagi 78. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 
naslednji) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS, št.31/18)

OBJAVLJA NAMERO

za prodajo službenega vozila OPEL Astra 1.8 16V, letnik 2007, po metodi neposredne pogodbe. 
Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga 1 te namere.

Darja Šlibar
                                                                                                   višja državna tožilka – svétnica

vodja tožilstva

Priloga:
- Povabilo k oddaji ponudbe
- Obrazec za oddajo ponudbe

Objava na spletni strani Vrhovnega državnega tožilstva RS in na spletni strani 
https://www.avto.net
Datum objave: 17.11.2022
Datum izteka roka za oddajo ponudb: 6.12.2022



Priloga 1 

VABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NAKUP osebnega službenega vozila
po metodi neposredne pogodbe

1. Osnovni podatki
Postopek prodaje se vodi skladno z 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), kot 
postopek pogajanja z zainteresiranimi kupci za sklenitev neposredne pogodbe, zato 
organizator vabi vse zainteresirane kupce k oddaji ponudbe za nakup. 

Organizator: Specializirano državno tožilstvo RS, Trg OF 
13, 1000 Ljubljana

Upravljalec premičnega premoženja: Specializirano državno tožilstvo RS, Trg OF 
13, 1000 Ljubljana

2. Predmet prodaje
Predmet prodaje: osebno vozilo Opel Astra 1,8 16V
Podatki o vozilu:

Kategorizacija in vrsta vozila M1 – osebni avtomobil
Oblika AB – vozilo z dvižnimi vrati zadaj
Znamka OPEL
Tip BP11-1A03A5FABN5
Komercialna oznaka Astra 1.8 16V
Leto izdelave 2007
Datum prve registracije 12.11.2007
Registracija do 12.11.2021
Registrska oznaka LJ 17-4DT
Število prevoženih kilometrov 262.000 km
Identifikacijska številka W0L0AHL4888021412
Število sedežev 5
Število vrat 5
Vrsta motorja Bencin
Prostornina motorja 1796



Moč motorja 103 kW
Tip motorja Z18XER
Barva S5D modra
Oprema vozila enjoy
Lastnik prvi lastnik
Servis redni servis
Lokacija vozila Trg OF 13, Ljubljana
Garažiran da
Izhodiščna cena: 1900 EUR

Na vozilu so nameščene letne pnevmatike (DOT 0915), dodajamo tudi zimske pnevmatike 
(DOT 3217).

3. Ponudbena cena
Ponudbena cena se odda na obrazcu, ki je v prilogi te objave.
Ponudbena cena ne sme biti nižja od izhodiščne cene, pri čemer ponujena cena predstavlja 
končni znesek kupnine. 

Vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Prodajalec bo v primeru več oddanih ponudb za vozilo pred dokončno izbiro najugodnejšega 
ponudnika z vsemi ponudniki, ki bodo pravočasno posredovali ponudbo izvedli pogajanja o 
ceni (en krog). 

Začetna vrednost za pogajanja bo najvišja cena izmed ponujenih cen v predloženih ponudbah. 
Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najvišjo končno ceno za vozilo. Prodajalec bo po 
končanem postopku z izbranim kupcem sklenil neposredno prodajno pogodbo za vozilo in mu 
prodal vozilo po ponujeni najvišji končni ceni. 

4. Sklenitev pogodbe
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ponujeno ceno. 
Cene in drugi elementi ponudbe ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči.
Vse stroške v zvezi 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.
Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske 
odgovornosti, odstopi od pogajanj.
Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu vozilo neposredno v last z dnem predložitve 
dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan prevzeti vozilo na lokaciji Trg OF 13, 1000 



Ljubljana najpozneje v petih dneh od plačila celotne kupnine. Vozilo bo izročeno oziroma 
prevzeto s primopredajnim zapisnikom.
Prodajalec bo vse, ki bodo v roku oddali ponudbo o nakupu, na posredovane elektronske 
naslove obvestil o ceni, za katero je vozilo prodal. 

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 5-ih dneh po sklenitvi pogodbe na račun in s sklicem dogovorjenim s 
pogodbo. 
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 

6. Pogoji in oddaja ponudbe
Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Ponudniki pošljejo ponudbe po e-pošti na naslov: specializirano.tozilstvo@dt-rs.si ali 
priporočeno po pošti na naslov Specializirano državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana 
najkasneje do 6.12.2022 do 23.59 z nazivom »SDT-Tu-26-3/3/2022/DŠ – prodaja službenega 
vozila.«

Kot popolna ponudba se šteje tista, ki vsebuje:
- 1. izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 2 te objave (če se pošlje po e-pošti, 
je obrazec lahko ali e-podpisan ali fizično podpisan in skeniran) ter 
- 2. kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – velja za fizične osebe in s.p.-
je. 

Ponudbe, predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka.
Odpiranje ponudb ne bo javno. 

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski naslov 
najkasneje 7 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

7. Dodatna pojasnila in ogled
Vozilo se nahaja na naslovu Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Mogoče si ga je ogledati po 
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo - Jože Smolnikar, e-pošta: joze.smolnikar@dt-rs.si, 
telefon 051 662 457.

Darja Šlibar
višja državna tožilka - svétnica

vodja SDT RS



Priloga 2

 
PONUDBA ZA NAKUP OSEBNEGA VOZILA znamke OPEL Astra 1.8 16V, letnik 2007

Na podlagi povabila SDT-Tu-26-3/3/2022/DŠ z dne 17.11.2022

Ponudnik:
Naslov:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV/davčna 
številka:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Telefon:

Izjavljam, da sem skrbno pregledal(a) povabilo k oddaji ponudbe št. SDT-Tu-26-3/3/2022/DŠ z 
dne 17.11.2022 in da v njem nisem našel(a) napake. Izjavljam, da sem seznanjen(a) s tem, da 
se bo pogodba sklenila na način videno – kupljeno.

V skladu s tem dajem ponudbo kot sledi:

Za predmet:
Osebno vozilo znamke OPEL Astra 1.8 16V, letnik 2007, identifikacijska številka 
W0L0AHL4888021412.

PONUDBENA CENA(ponudbena cena ne sme biti nižja od vrednosti, ki je navedena v povabilu 
k oddaji ponudbe kot izhodiščna cena):________________________ EUR.
Ponudba velja do: (najmanj 30 dni).

Kraj in datum: Ponudnik:

Podpis:
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