
 

 
 

  
  

 
uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, na podlagi 64. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018 s posodobitvami), 
in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 31/18), o b j a v l j a  
 
 

J A V N O  Z B I R A N J E  P O N U D B  ( J Z P )  

za  prodajo službenih vozil v lasti MOM – v paketu 
 
 

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:  

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 
 

II. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna prodajna cena za vseh 6 vozil  (prodaja v 
paketu): 

Predmet je prodaja 6 službenih vozil v lasti Mestne občine Maribor. Vsa vozila so odjavljena iz prometa 
in se prodajajo kot sledi: 

 

1.Opel Astra 1,7/DTi/ 16 V 

 

 Reg št.: MB-KT-298 

 Moč motorja: 74 kw 

 Prostornina motorja: 1686 ccm 

 Vrsta goriva: diesel 

 VIN : WOLOAHL4882071139 

 Vrsta/tip motorja: Z17Dth 

 Prva reg.: 28.08.2008 

 Prevoženi km: 254799 (18.02.2021) 

 Št. Sedežev: 5 

 Barva vozila: E7B (srebrna metalic) 

 Vozen 

 Lokacija skladiščenja: dvorišče MOM 

 

2. Renault Clio 1.2  

 Reg št.: MB-R1-08T 

 Moč motorja: 55Kw 

 Prostornina motorja: 1149 ccm 

 Vrsta goriva: bencin 

 VIN : VF1BB2UO536870201 

 Vrsta/tip motorja: D4F G7 

 Prva reg.: 24.11.2006 

 Prevoženi km: 146063 (24.12.2021) 

 Št. Sedežev: 5 

 Barva vozila: SOM 

 Vozen  

 Lokacija skladiščenja: dvorišče MOM 

 
3. VW Golf 1.9 TDi 

 Reg. Št.: MB-KT-299 
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 Moč motorja: 66Kw 

 Prostornina motorja: 1896 ccm 

 Vrsta goriva: dizel 

 VIN. WVWZZZ1KZ9PO16707 

 Vrsta/tip motorja: BXF 

 Prva reg.: 26.08.2008 

 Prevoženi km: 274109 (07.12.2021) 

 Št sedežev: 5 

 Barva vozila: E7B 

 Nevozen – okvara motorja 

 Lokacija skladiščenja: dvorišče Avto Koletnik 

 

 

4. Renault Clio 1.2 

 Reg. Št.: MB-S3-68R 

 Moč motorja: 55Kw 

 Prostornina motorja: 1149 ccm 

 Vrsta goriva: bencin 

 VIN: VF1B2UO536227876 

 Vrsta/tip motorja: D4F G7 

 Prva reg.: 23.08.2006 

 Prevoženi km: 154664 (03.01.2022) 

 Št. sedežev: 5 

 Barva vozila: SOM 

 Vozen 

 Lokacija skladiščenja: dvorišče Avto Koletnik 

 

5. Fiat Panda 1.2 

 Reg. Št.: MB-UR-039 

 Moč motorja: 44Kw 

 Prostornina motorja: 1242 ccm 

 Vrsta goriva: bencin 

 VIN: ZFA16900001020451 

 Vrsta/tip motorja: 188A4000 

 Prva reg.: 05.08.2008 

 Prevoženi km: 132680 (04.01.2022) 

 Št. sedežev: 4 

 Barva vozila: S18 

 Vozen 

 Lokacija skladiščenja: dvorišče Avto Koletnik 

 

6. Renault Clio 1.2 16 V 

 Reg. Št.:  MB-DK-620 

 Moč motorja: 55Kw 

 Prostornina motorja: 1149 ccm 

 Vrsta goriva: bencin 

 VIN: VF1882UO544091554 

 Vrsta/tip motorja: DAF G7 

 Prva reg.: 24.9.2010 
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 Prevoženi km: 150023 ( 12.05.2022 ) 

 Št. sedežev: 5 

 Barva vozila: SOM 

 Vozen 

 Lokacija skladiščenja: dvorišče MOM. 

 

Izhodiščna prodajna cena (vrednost) za paket – vseh 6 vozil znaša 5.900 EUR. 

 
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb 

Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katero bo najuspešnejši ponudnik podpisal v roku 15 dni 
po zaključku javnega zbiranja ponudb. 

IV. Način in rok oddaje ponudbe: 

Upoštevale se bodo vse ponudbe na Obrazcu 1 in Obrazcu 2  (Ponudba in Izjava ponudnika v prilogi te 
objave), ki bodo prispele v zaprti kuverti do 27.6.202 do 15. ure na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica 
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom na sprednji strani kuverte »NE ODPIRAJ, Prijava na javno 
zbiranje ponudb št. 4102-744/2022«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov 
ponudnika. 
 
Ponudba je popolna: 

- v kolikor sta priložena pravilno in v celoti izpolnjena Obrazec 1  in Obrazec 2,  
- je priloženo potrdilo o plačani varščini (iz točke VII), 
- je  priložena vsa  dokumentacija (iz točke IX). 

 
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) ali pravočasne, vendar 
nepopolne ponudbe (nepravilno izpolnjeni obrazci ali manjkajoča ali nepopolna zahtevana 
dokumentacija), ponudbe, kjer bo ponujena prodajna cena  nižja od objavljene izhodiščne prodajne cene, 
bodo izločene, organizator javnega zbiranja ponudb pa bo o tem obvestil ponudnike v roku osem (8) dni 
po javnem odpiranju. 
 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponudnik, čigar ponudba je prispela pravočasno in vsebuje vse 
sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 
 

Rok vezanosti ponudnikov na ponudbo mora biti 60 dni po oddaji ponudbe. 
 

V. Način odpiranja ponudb in postopek izbire: 

Odpiranje ponudb je javno in ga izvaja Komisija za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja (v 
nadalj.: komisija) ter se bo vršilo v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II - Dvorana generala 
Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v  četrtek, 30.06.2022 s pričetkom ob 9. uri. 
 

Po odpiranju ponudb si organizator javnega zbiranja ponudb pridržuje pravico, da lahko opravi dodatna 
pogajanja, da se doseže čim ugodnejša ponudba. 
 

Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo kupnino za vseh 6 vozil - v paketu (najugodnejša 
ponudba).  
 

V kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija  med njimi naknadno 
opravila dodatna pogajanja o višini kupnine z namenom doseganja čim višje kupnine in izbrala 
najugodnejšega (najugodnejši ponudnik).  
Najugodnejši ponudniki bodo o kraju in datumu pogajanj o ceni obveščeni izključno na elektronski naslov, 
naveden v prijavi, v roku 3 delovnih dni po odpiranju ponudb.  
 

Izbranega najugodnejšega ponudnika, bo organizator pozval na podpis  pogodbe v roku petnajst (15) dni 
po izboru najugodnejšega ponudnika, neizbrani ponudniki pa bodo, (v kolikor se ne bodo udeležili 
odpiranja ponudb) o ne izbiri obveščeni v osmih (8) dneh od odpiranja ponudb izključno na elektronski 
naslov naveden v ponudbi. 
 
VI. Način in rok plačila kupnine:  

Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od obojestranske sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski 
račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. 



   

4 
 

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla – prodajne pogodbe. 
Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku se šteje prodajna pogodba za 
razdrto.  

VII. Višina varščine:  

Ponudniki  morajo  do oddaje ponudbe; to je do vključno 27.6.2022 vplačati varščino v višini 10% 
od navedene izklicne cene-vrednosti in sicer na transakcijski račun Mestne občine Maribor z 
naslednjimi podatki: 

- IBAN: SI56 0127 0010 0008 403 odprt pri Banki Slovenije, UJP Sl. Bistrica; BIC banke: BSLJ 
SI 2X, 

- Referenca: SI00 201000-0409, 
- koda namena: ADVA (vplačilo vnaprej/predplačilo), 
- namen plačila: »varščina za št. 4102-744/2022. 

 
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine: 

Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo 
brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljenem odpiranju ponudb. 

Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino, se varščina zadrži v naslednjih primerih: 

- če uspeli ponudnik  ne podpiše pogodbe v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb, in 
- če uspeli ponudnik v roku ne plača kupnine.   

 
IX. Pogoji za udeležbo na javnem zbiranju ponudb: 

Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike 
Slovenije (RS) oziroma na območju države članice Evropske unije (EU) in fizične osebe, ki so državljani 
Republike Slovenije oziroma državljani države članice EU. 
 

Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo priložiti listine in dokazila, ki jih izdajajo 
institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo listine in dokazila za 
slovenske državljane oziroma pravne osebe. V kolikor takšnih dokazil - potrdila o poravnanih davčnih 
obveznostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo pridobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo 
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo poravnane 
davčne obveznosti in nimajo blokiranega računa. Vsi dokumenti, dokazila, potrdila in druge listine, razen 
osebnega dokumenta, morajo biti predloženi v slovenskem jeziku. 
 

 Pri javnem zbiranju ponudb ne morejo sodelovati člani komisije ter z njimi povezane osebe. V Komisijo 
za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja last Mestne občine Maribor so s sklepom 
župana št. 03201-11/2008 imenovani Uroš BRODNJAK, Marija TANACEK, Anita GORINŠEK, 
Marija KAUČIČ in Jaroslav BAUER. 

 

Za povezano osebo se štejejo: 
- fizična  oseba,  ki  je  s  članom  komisije v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, 

v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije v zakonu, zunajzakonski skupnosti, 
sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je 
zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne, 

- fizična oseba, ki je s članom komisije v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja, 

- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije delež večji od 50 odstotkov in 

- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju 
povezan član komisije, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri 
opravljanju funkcije člana komisije. 

 

Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba iz 
prejšnjega odstavka. 
 

Cenitev vrednosti premičnin je narejena  izkustveno po smernicah  Eurotaxa. 

Premičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti 
oz. odgovornosti za stvarne napake predmeta prodaje, ki so ali bi morale biti kupcu znane. 
Prodajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti v primeru, da si kupec premičnine pred 
nakupom ne ogleda. 
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Premičnine se prevzamejo po sklenjeni pogodbi in dokončnem plačilu kupnine na podlagi 
primopredajnega zapisnika na lokacijah skladiščenja vozil. 
 

X. Informacije in ogled premičnine: 

Interesenti si lahko premičnine (vozila) ogledajo dne 23.6.2022 od 8.00 do 12. ure, po predhodnem 
dogovoru na telefonski številki: 040 568 739  Samo GRANDUČ ali 041 692 488  Stanislav PODPLATAN. 

 

XI.  Ustavitev postopka: 

Župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve pravnega posla-prodajne pogodbe, postopek 
prodaje  brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. 

 
XII.  Druga obvestila: 
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave 
osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentiranega gradiva Mestne občine Maribor je 
objavljeno na spletni strani: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2111. 
 

 
 

                                                                                            MESTNA OBČINA MARIBOR 

 
 
 
 
 
 

http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2111

