
 
 

 

Številka: 160 / 2017          

Datum: 24. 11. 2017 

 

 

Na podlagi tretje alineje 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU 1I, 14/15 – 

ZUUJFO in 76/15), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 10/14 in 58/16), 11. člena Sklepa o ustanovitvi 

javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03, 96/11, 12/13, 53/13 

(59/13 - popr.)) in sklepa sveta javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana št. 5 z 39. 

redne seje z dne 25. 10. 2017, javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana (v nadaljnjem 

besedilu tudi: prodajalec) objavlja naslednjo 

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI  
mizarskega stroja-kombinirani Robland (inv.št.1798) 

 

 

1. Predmet prodaje je mizarski stroj-kombinirani znamke ROBLAND, zelene barve, letnik 1994, 

zmogljivost: 380 V, moč enega motorja 2,2 kW (3 motorji), inventarna številka 1798, stroj ni v 

obratovanju (v nadaljnjem besedilu: mizarski stroj/osnovno sredstvo). 

Knjigovodska vrednost delovnega stroja je 0,00 EUR.  

 

2. Izhodiščna cena mizarskega stroja je 800,00 EUR brez DDV (976,00 EUR z DDV). 

V ceno niso vključeni morebitni stroški sklenitve pogodbe in stroški, ki bi nastali po sklenitvi 

pogodbe, oboje pa nosi kupec. Prodaja se izvaja po načelu »videno – kupljeno«. Mizarski stroj 

bo prodan ponudniku, ki bo ponudil najmanj izhodiščno ceno ali višjo ceno od izhodiščne.  

 

3. Kupec je dolžan celotno kupnino plačati najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na 

račun št.: SI56 0110 0603 0354 621, sklic: 160/2017. Plačilo kupnine v navedenem roku je 

bistvena sestavina pravnega posla oz. sklenjene pogodbe. Če kupec kupnine ne plača v 

navedenem roku, se pogodba razveže, javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana pa si 

pridrži pravico skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 

 

4. Prenos in izročitev osnovnega sredstva se opravi v dogovoru med prodajalcem in kupcem, 

najkasneje v 5 dneh po plačilu celotne kupnine, na sedežu prodajalca: Javni zavod Filmski 

studio Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana. O prenosu in izročitvi se bo napravil 

primopredajni zapisnik.  

 

5. Zainteresirani ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe do vključno ponedeljka, 11. 

decembra 2017, to je v roku 15 dni od objave te namere, ki je petek, 24. november 2017. 

Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti z oznako: »Ponudba za nakup osnovnega sredstva, 

mizarskega stroja, znamke ROBLAND, inventarna št. 1798 - NE ODPIRAJ« na naslov: Javni 

zavod Filmski studio Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana. Na zadnji strani kuverte 

morata biti označena ime/naziv in naslov/sedež ponudnika. Šteje se, da je ponudba prispela 
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pravočasno na naslov prodajalca, če je na naslov prodajalca prejeta do dne 11. 12. 2017 ali 

je ta dan oddana na pošti s priporočeno poštno pošiljko (pravočasna ponudba). 

 

6. Ponudba mora poleg osnovnih podatkov ponudnika (ime/naziv, naslov/sedež) vsebovati 

tudi njegove kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov, kontaktna oseba 

ponudnika) in ponujeno ceno za nakup mizarskega stroja, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene 800,00 EUR brez DDV (popolna ponudba).  

 

7. Ponudbe, ki ne bodo prispele na naslov prodajalca pravočasno ali ne bodo popolne, 

bodo izločene iz nadaljnje obravnave. 

 

8. Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana bo s ponudnikom, ki bo oddal najboljšo 

ponudbo, oz. ponudil najvišjo ceno, vendar ne nižje od izhodiščne cene, sklenil neposredno 

pogodbo o prodaji mizarskega stroja (osnovnega sredstva) po poteku najmanj 15 dni od 

objave te namere na svoji spletni strani. Z zainteresiranimi osebami, ki bodo oddale ponudbo, 

se bodo predhodno opravila pogajanja o pogojih prodaje in ceni. Javni zavod Filmski studio 

Viba film Ljubljana si pridržuje pravico, da osnovnega sredstva na podlagi te namere ne 

proda ali da namero prekliče. 

 

9. Premična stvar, mizarski stroj, se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Kupec bo na 

lastne stroške poskrbel za odvoz mizarskega stroja, ki ga bo prevzel na sedežu javnega 

zavoda Viba film Ljubljana.  

 

10. Kontaktna oseba za dajanje informacij v zvezi s prodajo je: Valerija Bižič, telefonska 

številka: 01 513 2402, elektronski naslov: valerija.bizic@vibafilm.si.  

Na isti naslov se zainteresirani ponudniki lahko najavijo na ogled osnovnega sredstva, ki je 

možen do četrtka, 7. decembra 2017, do 14. ure po obvezni predhodni najavi. 

 

 

 

 

        FS VIBA FILM LJUBLJANA 

        Vojko Stopar 

                    direktor 
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Priloga 1: 

 

- Fotografija delovnega stroja 


