
 

 
 

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani  
Osnovni kapital: 36.860.941,92 EUR 

Identifikacijska številka za DDV: SI84667044 

 
 

 

SŽ – Tovorni promet, d.o.o. 

Direktor  

Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana  
Tel.: 01 / 29 14 300 
Faks: 01 / 29 14 815 
E-pošta: melita.rozman-dacar@slo-zeleznice.si 
 

Številka:  
Datum:  
 

Uradni list RS 

Slovenska c. 9 

1000 Ljubljana 

Faks: 01/425 01 99 

 

ZADEVA: Objava v Uradnem listu RS, 01.09.2017 

 

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba  SŽ – 

Tovorni promet d.o.o.: 

 

vabi k nakupu premičnin: osnovno sredstvo (box palete)  

 

Vrsta posla: odprodaja osnovnih sredstev. 

 

Lokacija nahajanja materiala::  

 SŽ – Tovorni promet, d.o.o., postaja Ljubljana – Moste, 

Kajuhova 51 , 1000 Ljubljana 

 SŽ – Tovorni promet, d.o.o., postaja Celje – tovorna, 

Kidričeva 32, 3000 Celje 

 

Predmet prodaje obsega: 

 sklop 1 : 16 kosov box palet (poškodovane palete), lokacija 

postaja Ljubljana - Moste 

 sklop 2 : 29 kosov box palet (obrabljene palete – vidna 

obraba, rja, letnik 2008 do 2011), lokacija postaja Ljubljana - 

Moste 

 sklop 3  : 140 kosov box palet (nepoškodovane palete - letnik 

2011), lokacija postaja Ljubljana – Moste 

 sklop 4 : 305 kosov box palet (obrabljene palete, vidna obraba 

in nekaj poškodb), lokacija postaja Celje - tovorna 

 

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša za: 

 sklop 1         320,00 EUR brez DDV-ja 

 sklop 2         870,00 EUR brez DDV-ja 

 sklop 3      6.300,00 EUR brez DDV-ja 

 sklop 4      9.150,00 EUR brez DDV-ja 

 

Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša 16.640,00 EUR brez DDV-ja. 

 

 

 



  

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 14.09.2017 ob 12.00 uri, na naslovu:  

SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba  

606). 

 

Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za 

oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom 

prodaje in v skladu s tem navodilom v 13 dneh po objavi vabila predložiti svoje 

ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske 

železnice, d.o.o., Sektor za nabavo in sicer na elektronski pošti: 

jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. št.: (01) 29 14 634. 

                                                          

                                                                                        Direktorica 

                                                                                       Mag. Melita Rozman Dacar 
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