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Številka: SDT-Tu-26-3/4/2021
Datum: 8.10.2021

ZADEVA: Prvo javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega osebnega vozila - registriranega

Na podlagi 110.,151. in 152. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), 52. člena v zvezi z 78. 
členom Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (ZSPDSLS-
1) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti 
(Ur.l.RS št.31/18) vodja Specializiranega državnega tožilstva RS. Višja državna tožilka Darja 
Šlibar objavlja

Prvo javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega osebnega vozila – registriranega

1. Naziv in sedež upravljalca, ki sklepa pravni posel razpolaganja s stvarnim 
premoženjem:
Specializirano državno tožilstvo RS (SDT RS)
Trg OF 13
1000 Ljubljana,
ki ga zastopa vodja, višja državna tožilka Darja Šlibar.

2. Predmet prodaje: rabljeno vozilo Opel Astra
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 17-6DT
Število prevoženih kilometrov 273.027 km
Identifikacijska številka W0L0AHL4888020683
Število sedežev 5



2 / 4

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
Garažiran da

Na nepremičnini, ki je predmet prodaje, ni predkupne pravice.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin na podlagi prodajne pogodbe.

4. Ocenjena vrednost na dan 8.10.2021 znaša 750,00 EUR.

5. Način in rok kupnine: izbrani kupec mora poravnati celotno kupnino v enkratnem 
znesku, najpozneje v roku 8 dni od podpisa neposredne prodajne pogodbe z nakazilom 
na račun prodajalca. Vse stroške povezane s prodajo vozila plača kupec. Plačilo celotne 
kupnina je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Ponudniki morajo poslati ponudbe v zaprti ovojnici na naslov:
Specializirano državno tožilstvo RS
Trg OF 13
1000 Ljubljana
s pripisom: »Ponudba za nakup Opel Astre«.
Rok za oddajo ponudb je 20.10.2021 do 12. ure.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov 
prodajalca. 

7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti točen podatke:
- v primeru fizične osebe: ime, priimek, naslov, davčno številko, telefonsko številko, 

EMŠO, obliko osebnega dokumenta in izdajatelja osebnega dokumenta in ponudbeno 
ceno v evrih;

- v primeru pravne osebe: naziv pravne osebe ter ime in priimek zastopnika za pravno 
osebo, naslov, davčno številko, matično številko, telefonsko številko in ponudbeno 
ceno v evrih.

8. Sklenitev neposredne prodajne pogodbe:
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z izbranim ponudnikom se bo sklenila neposredna prodajna pogodba v roku 8 dni po 
opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše neposredne prodajne pogodbe v 
navedem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, se vozilo ponudi drugemu 
najugodnejšemu ponudniku.

9. Drugi pogoji: vozilo se prodaja po načelu »videno – kupljeno« in nima garancije. Vse 
prenose v zvezi s stroškom lastništva nosi kupec.

10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem 
ponudniku bo odločala strokovna komisija na Specializiranem državnem tožilstvu RS. 
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 21.10.2021 ob 9. uri v veliki sejni sobi SDT RS, 
Trg OF 13, Ljubljana, 5. nadstropje.

11. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje 
od ocenjene vrednosti. Če bo med prejetimi ponudbami več enakih, najugodnejših 
ponudb, bo komisija z najugodnejšimi ponudniki opravila dodatna pogajanja o ceni. S 
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, bo sklenjena neposredna prodajna pogodba.

12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.

13. Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu vozilo v neposredno last in promet z 
dnem predložitve dokazila o plačani celotni kupnini. Kupec je dolžan vozilo prevzeti 
najpozneje v 5 dneh po plačilu kupnine. 

14. Informacije
Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o osebnem vozilu vsak 
delovni dan med 9. in 14. uro. Kontaktna oseba je Jože Smolnikar, dosegljiv na 
telefonski številki 051 662 457. Ogled vozila je mogoč po predhodnem dogovoru.  

15. Potencialni kupci s posredovanjem ponudbe dajejo osebno privolitev posameznika za 
obdelavo osebnih podatkov. Specializirano državno tožilstvo RS bo osebne podatke, ki 
jih bodo potencialni kupci posredovali v času zbiranja ponudb, uporabilo le za namene 
zbiranja ponudb za prodajo vozila. 

16. Vodja Specializiranega državnega tožilstva RS lahko postopek kadarkoli do sklenitve 
posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, 
je izključena.
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Darja Šlibar
višja državna tožilka

vodja SDT RS

Objaviti: 
- Spletna stran VDTRS: http://www.dt-rs.si/sl/javna_naročila_razpisi/

http://www.dt-rs.si/sl/javna
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