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Številka: 023-15/2021/1
Datum: 26.10.2021

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja skladno z določili Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.11/2018 in 79/2018, 
v nadaljnjem besedilu: zakon) ter  določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljnjem besedilu: uredba)
objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO OSEBNEGA VOZILA ŠKODA YETI 2.0 TDI 4X4

1. Osnovni podatki

Organizator: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javne dražbe 
Predmet javne dražbe je službeno vozilo:

1. Osebno vozilo ŠKODA YETI / 2.0 /TDI 4 x 4 

Registrska številka LJ 939 - JJ

Leto izdelave 2015

Datum prve registracije 03.06.2015

Št. prevoženi km (cca) 145.000

Identifikacijska št. - VIN TMBLD75L8F6076651

Moč motorja (v kW) 103

Tip motorja CFH

Delovna prostornina motorja (v cm3) 1968

barva vozila SOM BELA 

Število sedežev 5

[naslov]



Klima DA

Vrsta goriva DIZEL

Menjalnik/prestav ROČNI / 5

Emis. raz. / CO2 (g/km) EURO 5b / 152

Izklicna vrednost /znižana izklicna vrednost 10.690,00 EUR

Vozilo je redno servisirano, ne-karambolirano in se uporablja za službene namene upravljavca. 
Za vozilo ne obstaja predkupna pravica.

3. Izklicna vrednost in najnižji znesek njenega višanja

Izklicna cena za vozilo z registrsko št. LJ 939 - JJ znaša 10.690,00 EUR, najnižji znesek višanja pa 
znaša 100,00 EUR.

Morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji, plača kupec.

4. Plačilo varščine

Dražitelj je dolžan vplačati varščino za resnost v višini 1.069,00 EUR na transakcijski račun 
prodajalca: SI56 0110 06300109972, odprt pri Banki Slovenije, sklic 18 23310 - 7201001 –
90820021, namen: Plačilo varščine in sicer najpozneje do 11.11.2021.

Izbranemu dražitelju se bo varščina štela v kupnino, dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo 
uspešni, se varščina vrne v roku 10 dni po izbiri najugodnejšega dražitelja. Varščina se ne 
obrestuje.

Varščina se zadrži v primeru da:

- Dražitelj vplača varščino, ponudbe pa ne odda v danem roku;
- Izbrani dražitelj ne sklene pogodbe v roku 15 dni po končani dražbi;
- Izbrani dražitelj brez utemeljenega razloga noče prevzeti stvari, katere izročitev mu je 

bila na dogovorjen ali običajen način pravočasno ponujena;
- Izbrani dražitelj ne plača celotne kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe in 

upravljalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.



5. Kriterij za izbiro najugodnejšega dražitelja

Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno 
ceno. V primeru, da bo več dražiteljev ponudilo enako najvišjo ceno nad izklicno ceno, se šteje, 
da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da ni 
povezana oseba po sedmem odstavku 50. člena zakona.

6. Rok za sklenitev pogodbe

Izbrani dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni od po končani dražbi.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu organizator lahko podaljša 
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, organizator zadrži njegovo varščino.

7. Način in rok plačila kupnine

Izbrani dražitelj mora celotno kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe. 
Kupnina se plača na transakcijski račun prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Položena 
varščina izbranega ponudnika se všteva v ceno. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe. 

8. Kraj in čas javne dražbe 

Javna dražba bo potekala dne 16.11.2021 ob 10:00 uri v prostorih Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (sejna soba 701, 7. nadstropje).

Predložitev kopije potrdila o plačilu varščine je pogoj za udeležbo na javni dražbi.

Javna dražba bo izvedena v skladu z ukrepi in omejitvami za zajezitev širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19, ki bodo veljavni v času izvedbe javne dražbe.

Skladno s 16. členom uredbe, v postopku javnega zbiranja ponudb kot ponudniki ne morejo 
sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

9. Dodatna pojasnila in ogled

Ogled vozila je možen po predhodni najavi.



Morebitni interesenti lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja vsak 
delovni dan med 07:00 in 15:00 pri g. Martinu Goričanu (tel. 01/580 7620), e-naslov:
martin.gorican@gov.si. 

10. Način prodaje in vrsta pravnega posla

Vozilo se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših 
reklamacij.

11. Ustavitev postopka

Prodajalec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali 
oseba, ki jo predstojnik prodajalca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne 
lokalne skupnosti, za to pooblasti, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se 
dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in 
morebitne vplačane varščine.       

                                                          
                                                                                                                     mag. Miran Mihelič

generalni direktor
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