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MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

E-mail: gp.mju@gov.si

ZADEVA: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem države Komisije za 
preprečevanje korupcije za leto 2018

Zveza: Vaš dopis št. 478-73/2019 z dne 6. 3. 2019

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 16. 11. 2016 sprejel odloke o načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem države za državne organe za leto 2018, in sicer za Državni zbor Republike Slovenije, Računsko
sodišče Republike Slovenije in Komisijo za preprečevanje korupcije, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 
80/16, na seji dne 16. 11. 2017 pa še za Državni svet Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije, 
Državno revizijsko komisijo, Varuha človekovih pravic in Zagovornika načela enakosti, ki so objavljeni v Uradnem 
listu RS, št. 71/17.

Komisija za preprečevanje korupcije je v Načrtu pridobivanja premičnega premoženja države za leto 2018 načrtovala 
nabavo novega osebnega vozila v predvideni vrednosti 20.000 evrov.

Komisija za preprečevanje korupcije je pristopila k skupnemu javnemu naročilu za nakup cestnih vozil, razen 
specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu, po odprtem postopku z oznako ODVOZ-12/2018, ki ga je na podlagi 
sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-12/2017/7 z dne 2. 2. 2018 in na podlagi Uredbe o skupnem javnem 
naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 36/13, 41/14 in 96/14) izvedlo Ministrstvo za javno upravo.

V postopku je bil izbran najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila, ki je za SKLOP št. 3 ponujal osebno 
vozilo VOLKSWAGEN PASSAT CL 2.0 s pogodbeno ceno 19.426,41 evrov z DDV. Z izbranim ponudnikom je 
Komisija za preprečevanje korupcije dne 31. 7. 2018 sklenila neposredno pogodbo za dobavo osebnega vozila. 
Vozilo je bilo Komisiji za preprečevanje korupcije dobavljeno 28. 9. 2018. 

Od predvidene vrednosti 20.000 evrov je bilo realiziranih 19.426,41 evrov, oziroma 97,13 % predvidenih 
proračunskih sredstev.

V letu 2018 je bilo načrtovano ravnanje Komisije za preprečevanje korupcije realizirano.

Lepo pozdravljeni,

Boris ŠTEFANEC
PREDSEDNIK

Poslano:
- naslovniku (elektronsko),
- zbirka dok. gradiva.
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