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Številka:  

Datum: 10.01. 2020 

 

 

 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. 

RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)  Zavod RS za varstvo kulturne dediščine objavlja 

 

NAMERO O PRODAJI PREMIČNIN  

 
1. Predmet: prodaja rabljenega osebnega vozila znamke Škoda Roomster; 
 

Škoda Roomster Style/1.4, identifikacijska št. TMBMC25J495043228, letnik 2009, prevoženi 
km:115.000, 63 kW/86 KM. Vozilo je bilo redno servisirano in vzdrževano. Vozilo je karambolirano in 
nevozno. 

 
2. Metoda sklenitve pravnega posla: neposredna pogodba.  
 
3. Prodajna cena vozila: Orientacijska vrednost je 500,00 €. Ponudniki morajo ponuditi višjo ceno od 

orientacijske. Stroške v zvezi s prenosom lastništva, morebitni davek na dodano vrednost ter 
morebitne druge stroške in dajatve, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec. Kupec sam na svoje 
stroške poskrbi za odvoz vozila. V kolikor bosta dva ali več ponudnikov, ponudila enako ceno, se bo 
prodajalec o končni ceni z njima pogajal. 

 
4. Datum in kraj izvedbe prodaje: dne 28.01.2020 ob 10. uri na naslovu Porsche Inter Auto d.o.o. 

Podružnica Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper. 
  

5. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo dobite pri Etbinu Tavčarju, tel. št. 05 671 09 49, el. 
naslov etbin.tavcar@zvkds.si. 

  
6. Vozilo si lahko ogledate po predhodnem dogovoru z Damjanom Guličem, tel. št. 05 611 65 34. 

 
POGOJI SODELOVANJA: 

 
Orientacijska cena za vozilo znaša 500,00 € brez DDV. Stroške glede prenosa lastništva, davek na dodano 
vrednost ter morebitne druge stroške in dajatve, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec. Kupec sam, 

na svoje stroške, poskrbi odvoz vozila. Kupec mora vozilo odpeljati v roku 7 dni od plačila celotne kupnine. 
Kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od podpisa neposredne pogodbe. V primeru, da kupec osebnega 
vozila ne odpelje v roku iz prejšnjega stavka, ima prodajalec pravico zaračunati kupcu stroške hranjenja v 
višini 20 € na dan. 

  

Vozilo je naprodaj po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po končani prodaji ne bodo 
upoštevane. Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega 
posla. 

  



 

Če bo za vozilo zainteresiranih več kupcev, bo prodajalec izvedel pogajanja o ceni. 

  
Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi. 

   
  
Kupec je dolžan v roku 15 dni po končani prodaji skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo. 

  
Kupci – fizične osebe, ki se bodo udeležili prodaje, morajo pred pričetkom prodaje komisiji izročiti na 
vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ, predstavniki pravnih oseb pa tudi pisna 
pooblastila za udeležbo pri prodaji. V kolikor se zainteresirani kupec – fizična oseba udeleži prodaje v 
imenu druge osebe in za njegov račun, mora predložiti pisno pooblastilo te osebe. 

  

  

                                                                                                                v.d. generalnega direktorja 

                                                                                                                        Janez Kromar 

 


