
 
 

 
 

V skladu s 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih 
(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – ZSPDSLS-1), ob smiselni uporabi 52. člena ZSPDSLS-1, 19. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 31/18) 
ter Pravilnikom o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev v AJPES ter ravnanju z osnovnimi 
sredstvi trajno zunaj uporabe (št. 007-26/2019 z dne 6. 8. 2019) Agencija za javnopravne evidence in 
storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) objavlja 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI 

 

AJPES, Tržaška ulica 16, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji, katere 
predmet je premičnina OSEBNI AVTO RENAULT MEGANE, inventarna številka 7716 (v nadaljnjem 
besedilu: osnovno sredstvo), katere knjigovodska vrednost je 0,00 EUR. 

Opis osnovnega sredstva: 

Osebni avto Renault Megane 1.6 16V, bele barve, letnik 2008, 5 vrat, moč motorja 82kW, bencinski 
motor z delovno prostornino 1598 cm3, številka šasije VF1BM1ROH39804726, 84.025 prevoženih 
kilometrov, registriran, vozen, vendar z manjšimi poškodbami karoserije, redno servisiran na 
pooblaščenem servisu, s avtoradiem in klima napravo.  

Izhodiščna cena osnovnega sredstva znaša 2.193,00 EUR. Prodaja osnovnega sredstva je oproščena 
plačila DDV. Osnovno sredstvo je bilo ocenjeno s strani pooblaščenega prodajalca avtomobilov znamke 
Renault. 

Osnovno sredstvo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil enako ali višjo ceno od izhodiščne. Prodaja 
osnovnega sredstva se izvaja po načelu »videno-kupljeno«. AJPES bo s ponudnikom, ki bo oddal 
najboljšo ponudbo, sklenil neposredno pogodbo o prodaji osnovnega sredstva.  

Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne pogodbe in stroške, ki bodo nastali po podpisu 
pogodbe, nosi kupec. 

Kupec je dolžan celotno kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe na račun SI56 0110 0600 0000 
314, sklic SI00 7716. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. 

AJPES bo prenos in izročitev osnovnega sredstva opravil po plačilu celotne kupnine, kupec pa ga je 
dolžan prevzeti v 5 dneh od plačila celotne kupnine na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica, o čemer bo AJPES pripravil primopredajni zapisnik. 

Ogled osnovnega sredstva je možen ob predhodni najavi na telefonsko številko 05/338-62-00 ali 
elektronski naslov Info.ng@ajpes.si, na naslovu: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. 

AJPES ponudbe za nakup osnovnega sredstva zbira od dneva objave (23.02.2022) do dneva izteka 
objave (15.03.2022) na naslov: Agencija za javnopravne evidence in storitve, Tržaška cesta 16, 1000 
Ljubljana v zaprti kuverti z oznako: »Ponudba za nakup osnovnega sredstva –inv. št. 7716«, na zadnji 
strani označene z nazivom in naslovom ponudnika. V sporočilu mora morebitni interesent obvezno 
navesti svoje podatke (naziv, naslov), kontaktne podatke ter ceno, ki ne sme biti nižja od cene, 
določene v tej nameri ali ceno, ki jo je pripravljen plačati. AJPES bo sklenil pogodbo s tistim 
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. 

Številka: 450-27/2022 

Datum: 22.02.2022 



AJPES bo po izteku roka za oddajo ponudbe vse pravočasne ponudbe pregledal, z izbranim ponudnikom 
pa sklenil neposredno pogodbo o prodaji osnovnega sredstva najkasneje v 15 dneh po izbiri, o čemer 
bo izbrani ponudnik obveščen po pošti. 

AJPES si pridržuje pravico, da osnovnega sredstva, ki je predmet te namere, ne proda. 

Ta namera se objavi na spletni strani www.ajpes.si dne 23.02.2022. Datum izteka 20-dnevnega roka za 
objavo je 15.03.2022. 
 
          
 
 
 mag. Mojca Kunšek, 

direktorica 

 
 
 
 
 
 
Objava: 

- spletna stran AJPES 
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