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Številka: 43010-1/2022-4
Datum:   22. 03. 2022

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, 
Mariborska cesta 88, 3000 Celje, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljnjem besedilu: 
ZSPDSLS-1) 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 SLUŽBENEGA VOZILA ZNAMKE
Renault ESPACE 1.6/DCI AUT, LETNIK 2016

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, 
Mariborska cesta 88, 3000 Celje.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena

Predmet prodaje je naslednja premičnina:

Vrsta vozila Osebno vozilo
Znamka vozila Renault Espace 1.6 / DCI AUT.
Registrska številka CE EI-541
Leto izdelave 2016
Datum prve registracije 16. 09. 2016
Št. prevoženih km (cca) 102942
Identifikacijska številka VF1RFC00X55342085
Moč motorja v kW 118
Tip motorja R9M D4
Delovna prostornina motorja v cm3 1598
Barva vozila E7B
Število sedežev 5
Vrsta goriva Dizel

Vozilo je redno servisirano, ne-karambolirano in se uporablja za službene namene upravljavca. 
Za vozilo ne obstaja predkupna pravica ali druge omejitve v zvezi s postopkom razpolaganja. 

3. Izjava skladno z določilom sedmega odstavka 50. člena ZSPDSLS-1
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Dražitelji morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s 
čani komisije in cenilcem v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 50. člena ZSPDSLS-1, ki ko 
povezane osebe šteje:

- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do 
katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali 
cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi 
ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma 
partnerska zveza prenehala ali ne,

- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca 
oziroma posvojitelja,

- pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov 
in

- drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem 
temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o 
njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

4. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe

Prodaja premičnine. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja javne 
dražbe. V kolikor pogodba z najugodnejšim dražiteljem ni sklenjena v danem roku, se varščina 
zadrži, organizator javne dražbe pa odstopi od sklenitve posla.

5. Izklicna vrednost in najnižji znesek višanja

Izklicna cena za premičnino osebno vozilo Renault Espace 1.6 / DCI AUT., letnik 2016 znaša 
14.000,00 EUR.

Najnižji znesek višanja je 200 EUR.

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

6. Način in rok plačila kupnine

Kupnina se plača v 30-ih dneh po sklenitvi pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor 
kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu, varščina pa se zadrži 
kot pogodbena kazen.

7. Kraj in čas javne dražbe

Javna dražba bo potekala na sedežu Direkcije RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje v 
sejni sobi št. 17, in sicer:

Dne 14. 04. 2022, s pričetkom ob 10:00 uri.

8. Višina in plačilo varščine

Varščina za predmet prodaje znaša 1.400,00 EUR.

Varščina mora biti na računu Republike Slovenije najkasneje do dne 11. 04. 2022 do 
24:00 ure. Nakazilo se izvede na transakcijski račun št.: SI56 0110 0630 0109 972, naziv 
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imetnika računa: Republika Slovenija-proračun, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, obvezni sklic 18 
25550-7201001-16036822 in namen: Plačilo varščine – 43010-1/2022.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno 
vrnjena v roku 30 dni po opravljeni dražbi. 

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in se javne dražbe ne bodo udeležili ali pa se je bodo 
udeležili in ne bodo pripravljeni kupiti premičnine niti po izklicni ceni oz. ne bodo pristopili k 
dražbi, se varščina zadrži.

V primeru, da vplača varščino le en dražitelj in ta noče kupiti premoženja po izklicni ceni, se 
varščina zadrži.

Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.

9. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe

Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno oziroma enako ceno v katerem od nadaljnjih 
korakov dražbe, se šteje, da je uspel tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.

Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na draži uspe tisti, ki 
ponudi najvišjo ceno.

Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, 
če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni.

Dodatne informacije v zvezi z vozilom lahko ponudniki dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi: 
g. Ivan Pintar, na tel. št. 01/478 31 06 in 031 641 154 ali po e-pošti na: ivan.pintar@gov.si. 

Ogled vozila je možen od ponedeljka do petka, po predhodnem dogovoru pri kontaktni 
osebi: ga. Lučka Orož, na tel. št. 03/428 88 23 in 040 122 133 ali po e-pošti na: 
lucka.oroz@gov.si. 

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi

- Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili na e-naslov: gp.drsv@gov.si do 12. 
04. 2022 do 24:00 ure.

- Dokazila, razen potrdila o vplačani varščini, je mogoče predložiti tudi na dan javne 
dražbe.

Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednja dokazila:
- Lastnoročno podpisano izjavo, ki je priloga tega povabila, da:

a) je seznanjen s predmetom in pogoji dražbe;
b) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in 

prispevke in 
c) v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR.

- Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik,
- Dokazilo o plačani varščini za premičnino, ki jo dražijo.
- Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico)

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka.
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Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse in drugo) plača kupec.

Premičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih 
pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.

11. Opozorilo

Organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi oziroma ne sklene 
pogodbe z uspelim dražiteljem, brez odškodninske odgovornosti.

Roman Kramer
direktor

Priloge:
- Priloga 1 – Izjava
- Priloga 2 - Fotografije
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