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ZADEVA: Prodaja rabljenih vozil in opreme 

 

Snaga, d.o.o. na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84-

4254/2007) objavlja prodajo naslednjih rabljenih osnovnih sredstev: 

 

 

1. Tovorno vozilo za pobiranje odpadkov MAN 26.363, ŠT. ŠASIJE WMAH17ZZZ4W051671, leto 

izdelave 2003, nadgradnja ATRIK AP, reg.št. LJ U7-043, št. prevoženih kilometrov 289.000, vozilo v 

obratovanju in je redno vzdrževano. Ocenjena vrednost je  8.200,00 € brez DDV. 

 

2. Tovorno električno vozilo prekucnik FAMM Joly 1200, ŠT. ŠASIJE ZG2TEP12A06E09003, leto izdelave 

2008, nadgradnja prekucnik, reg.št. LJ 15-3AX, št. prevoženih kilometrov 238.879, vozilo je odjavljeno iz 

prometa in ni v obratovanju (baterije v okvari). Ocenjena vrednost je 1.850,00 € brez DDV. 

 

3. Kompaktor za odpadke Caterpillar, tip 826 G II. Serijska številka 0826GHAYH00480, leto izdelave 2003, 

moč motorja 253 kW, masa stroja ca. 37 ton, št. obratovalnih ur 13.630 obr. ur. Stroj je v obratovanju. 

Ocenjena vrednost 105.500,00 €. Cena vsebuje vse potrebne davke in dajatve. 

 

4. Cisterna za vodo, FAP 1616, ŠT. ŠASIJE 73159, leto izdelave 1979, int. št. 656, število prevoženih 

kilometrov 362.454. Vozilo ni v obratovanju, ni registrirano. Ocenjena vrednost je 1.100,00 € brez DDV. 

 

5. Viličar Litostroj V4 IH P32, ŠT.ŠASIJE 40720, leto izdelave 1995, int .št. 751, število delovnih ur 

po števcu  25.135. Vozilo ni v obratovanju. Ocenjena vrednost je 2.600,00 € brez DDV. 
 

6. Skuter GT 1500 električni, ŠT. ŠASIJE VA5GTVAVE17Y01304, leto izdelave 2008, reg.št. LJ DR-66, 

vozilo je odjavljeno iz prometa in ni v obratovanju (baterije v okvari). Ocenjena vrednost je 170,00 € brez 

DDV. 

 

7. Skuter GT 1500 električni, ŠT. ŠASIJE VA5GTVAVE18Y01630, leto izdelave 2008, reg.št. LJ DV-29, 

vozilo je odjavljeno iz prometa in ni v obratovanju (baterije v okvari). Ocenjena vrednost je 170,00 € brez 

DDV. 

 

8. Kosilnica strižna BCS 630 WS, leto izdelave 2000, int .št. 672. Motor zamenjan 2014. Tip motorja 

SUBARU. Številka motorja 0149792, stroj delujoč, Ocenjena vrednost je 450,00  € brez DDV. 

 

9. Cestni sesalnik GLUTON, inv. št.: 0026376, leto izdelave 2003, ni v obratovanju.  

Ocenjena vrednost 300,00 € brez DDV. 

 

10. Cestni sesalnik GLUTON, inv. št.: 0026377, leto izdelave 2003, ni v obratovanju.  

Ocenjena vrednost 300,00 € brez DDV. 

 

11. Cestni sesalnik GLUTON, inv. št.: 0026378, leto izdelave 2003, ni v obratovanju.  

Ocenjena vrednost 300,00 € brez DDV. 
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12. Cisterna za kurilno olje s pripadajočo lovilno posodo, proizvajalec ITPP Ribnica, prostornina 2000 litrov, 

dimenzije 2000x712x1594, masa 269 kg, debelina pločevine 3 mm. Ocenjena vrednost 200,00 € brez 

DDV. 

 

 

Vozila in opremo si je možno ogledati na sedežu podjetja Snaga po predhodni najavi Marjanu Rusu (tel. 

01 477 96 80, GSM 041 265 578). Vozila in oprema je naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec 

kasnejših reklamacij ne bo upošteval. Interesenti naj svoje pisne ponudbe z navedeno zavezujočo ceno, ki 

so jo pripravljeni plačati za vozilo in opremo, oddajo v zaprti ovojnici s pripisom » PONUDBA ZA 

VOZILO – NE ODPIRAJ « in z navedbo vozila/stroja, ki ga nameravajo kupiti. 

Ponudbe sprejemamo najkasneje do 14. marca 2018 na naslovu: Snaga, d. o. o., Povšetova 6, 1000 

Ljubljana. Izbrana bo ponudba z najvišjo ponujeno ceno, prodajalec pa si pridržuje pravico, da vozila, za 

katerega bo ponujena cena nižja od ocenjene vrednosti, ne proda. 


