
 

 

Številka: 023-2/2022-1 

Nova Gorica, 27.5. 2022 

 

Namera o prodaji osebnega vozila po metodi 
neposredne pogodbe 

 

VSEM ZAINTERESIRANIM KUPCEM 

Mestna občina Nova Gorica na podlagi 78. in 52. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 31/18), objavlja namero za prodajo osebnega vozila znamke WW 
Lupo l. 2001  ter vabi zainteresirane kupce k oddaji ponudbe za nakup. 

1. Predmet prodaje:  WW Lupo l. 2001 

Identifikacijska številka:   WVW2226771W037092 

Moč motorja:  1390 cm3,   44 KW 

Menjalnik: Ročni menjalnik 

Št. prevoženih km: 414 075 

Barva vozila:svetlo zelena 

Vrsta goriva: Bencin 

Poškodbe vozila: vozilo ni poškodovano. 

Drugo: Prvi lastnik. Redno servisirano. Vozilo je registrirano.  

 

 

 



 

2. Ponudba in sklenitev pogodbe 

Ponudbena vrednost ne sme biti nižja od 300,00 EUR, pri čemer 
ponudbena vrednost predstavlja končni znesek kupnine. 

Če bo v roku prispelo več ponudb z enakim zneskom, se bodo z 
zainteresiranimi osebami opravila dodatna pogajanja o ceni in o drugih 
pogojih pravnega posla. 

Neposredna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišji 
znesek kupnine. 

Ponudbena vrednost in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, 
so zavezujoči. 

3. Način in rok plačila kupnine 

Kupnina se plača 8 dni po sklenitvi pogodbe na račun in s sklicem, 
določenim s pogodbo. 

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina 
pravnega posla. 

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v roku 5 delovnih dni po 
pozivu in/ali če ne bo plačal kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe z 
obeh strani, lahko MONG  k sklenitvi pogodbe pozove ponudnika, ki je 
ponudil drugo najvišjo kupnino. 

4. Pogoji 

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo prispele na e-naslov: 
mestna.obcina@nova-gorica.si  v roku 20 dni od dneva objave te 
namere na spletni strani MONG. 

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

Ponudniki bodo obveščeni o rezultatih zbiranja ponudb na svoje 
elektronske naslove najkasneje 3 dni po zaključenem zbiranju ponudb. 

Vse morebitne stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec. 

Vozilo je naprodaj po načelu videno-kupljeno, zato morebitne 
reklamacije po sklenitvi neposredne pogodbe ne bodo upoštevane. 
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5. Dodatna pojasnila in ogled 

Vozilo se hrani na trgu M. Plenčiča v Solkanu. Mogoče si ga je ogledati 
od ponedeljka do petka med 9.00 in 11.00 uro. 

Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o predmetu prodaje na e-
naslovu: janko.furlan@nova-gorica.si ali na GSM: 041/391 900. 

6. Opozorilo 

Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve 
pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, postopek prodaje 
ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom. 

  

Janko Furlan 

 
                                                                                       Direktor občinske  uprave 
                                                                                                Marko  Mikulin       
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