
 
Številka: 070-2017-003/003 

Datum: 5. 6. 2018 

 
 

Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota, na podlagi prvega 
odstavka 20. člena in drugega odstavka 21. člena v zvezi s 30. členom Zakona o stvarnem premoţenju 
drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.11/2018; ZSPDSLS-1) in ob upoštevanju 
določb Uredbe o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 
objavlja: 

 

JAVNO DRAŽBO  
ZA PRODAJO VOZILA 

 

 

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE  

Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota – lastnik vozila.  

Postopek javne draţbe vodi za ta namen imenovana komisija. 

 

II. OPIS PREDMETA PRODAJE  

Vozilo – osebni avtomobil peugeot 508 2.0 HDI allure, moč motorja 120 kW, št. šasije: 
VF38DRHH8FL019397, prva registracija: 2015, prevoţenih 49.932 km. Vozilo je poškodovano in ni vozno.   
 
 
 

III. ZNIŽANA IZKLICNA VREDNOST 

Zniţana izklicna vrednost (v nadaljevanju: izklicna cena) za nakup vozila je 2.500,00 EUR. 
 

 

IV. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE 

1. Metoda prodaje 

Vozilo se prodaja po metodi javne draţbe. 

 

2. Jezik javne dražbe 

Javna draţba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 

 

3. Pravila javne dražbe 

Javna draţba se izvaja v skladu z Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št.11/2018; ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoţenju drţave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). 
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 Javno draţbo vodi komisija. 

Vozilo bo prodano najugodnejšemu draţitelju.  

Na draţbi kot draţitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. 

Javna draţba je končana, ko predsednik komisije trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. 

S trenutkom razglasitve prodaje predmeta draţbe najugodnejšemu draţitelju s strani predsednika komisije 
nastane obveznost najugodnejšega draţitelja, da s prodajalcem najpozneje v roku 15 dni po opravljeni javni 
draţbi sklene pogodbo o prodaji vozila.  

V primeru, da na javni draţbi ne bo nobenega draţitelja ali če najugodnejši draţitelj ne bo sklenil 
kupoprodajne pogodbe v postavljnem roku, se postopek javne draţbe zaključi kot neuspešen. 

 

4. Višina varščine 

Pred draţbo morajo draţitelji poloţiti varščino v višini 10% izklicne cene, kar predstavlja 250,00 EUR, na 
transakcijski račun Splošne bolnišnice Murska Sobota, št. 01100-6030278282, sklic 00 784992-2018, odprt 
pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.   
 
Z vplačilom varščine sprejme draţitelj obveznost pristopiti k javni draţbi in razpisne pogoje javne draţbe. 
 
Draţiteljem, ki na javni draţbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne 
draţbe, na njihov transakcijski račun. 
 
 

5. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji 

Draţitelji se morajo najpozneje do 13.00 ure na dan javne draţbe osebno oglasiti na kraju javne draţbe, oz. 
zanje na podlagi overjenega pooblastila druga oseba. 

Javne draţbe se lahko udeleţijo prijavitelji na javno draţbo, ki bodo do četrtka, 28.6.2018, do 9.00 ure na 
naslov upravljavca: SB Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota predloţili prijavo 
na javno draţbo v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ, JAVNA DRAŢBA - VOZILO« in z navedenimi 
naslednjimi podatki na hrbtni strani ovojnice: ime in priimek ter naslov prijavitelja na javno draţbo. 

Prijava na javno draţbo mora vsebovati originale ali kopije naslednjih dokumentov: 

a. potrdilo o plačani varščini, iz katerega je poleg plačila razviden tudi namen plačila; 
b. priloţena številka TRR računa in naziv banke, ki vodi račun, za primer vračila varščine draţitelju; 
c. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj 

drţavljan mora priloţiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi drţavi enakovredne institucijam, od 
katerih se zahteva potrdilo za slovenske drţavljane; v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa 
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima 
plačane davke in prispevke); 

d. potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja le za pravne osebe in s.p. - tuja 
pravna oseba mora priloţiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi drţavi enakovredne institucijam, 
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe; v kolikor takega potrdila ne more pridobit,i 
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v 
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); 

e. izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oz. druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 
30 dni (izpisek iz AJPESa), 

f. ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko (pravne 
osebe) oziroma ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, poštna številka), telefon in e-mail 
draţitelja (fizične osebe), 

g. kopijo osebne izkaznice, oz. potnega lista (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb), 

h. morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predloţiti overjeno (notar ali Upravna enota) 
pooblastilo za udeleţbo na javni draţbi, 

i. pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje javne draţbe za prodajo vozila 
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j. davčno številko oz. ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in 
telefonsko številko. 
 

Prijavitelj, ki ne bo izpolnjeval zgoraj navedeni pogojev, ne more pristopiti k draţenju na javni draţbi, 
morebitna vplačana varščina pa se takšni osebi brez obresti vrne na njen transakcijski račun v roku 15 dni 
od zaključka javne draţbe.  

Če ovojnica ne bo opremljena, kot je določeno v tej točki, organizator javne draţbe ne nosi odgovornosti za 
zaloţitev le-te. 

 

 

6. Dvigovanje izklicne cene 

Najniţji znesek višanja cene na javni draţbi je 250,00 EUR. 

Draţitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. 

 

7. Izbira najugodnejšega dražitelja: 

Izbor najugodnejšega draţitelja na javni draţbi se opravi na naslednji način:  

a. če je draţitelj samo eden, je vozilo prodano njemu za izklicno ceno; 
b. izmed dveh ali več draţiteljev je izbrani draţitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno; 
c. če sta dva ali več draţiteljev, ki draţijo najvišjo ceno, vozilo ni prodano, če eden ne zviša cene. 
 
Najugodnejši draţitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po 50. členu 
ZSPDSLS-1. 

 

8. Rok sklenitve pogodbe 

Najugodnejši draţitelj je dolţan kupoprodajno pogodbo podpisati v roku 15 dni po zaključku javne. Če 
draţitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne za več kot 15 dni, ali  zadrţi njegovo varščino. Če najugodnejši draţitelj ne podpiše pogodbe v 
podaljšanem roku, ponudnik zadrţi njegovo varščino.  

Varščina se zadrţi tudi, če se draţbe draţitelj oz. njegov pooblaščenec ne udeleţi.  

 

9. Reklamacije, stroški in davščine 

Vozilo se proda po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane.  

Vse morebitne stroške, povezane s prenosom lastništva, in druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, 
plača kupec. 

 

10. Način in rok plačila kupnine 

Kupec je kupnino dolţan plačati v 15 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.  

Kupnina se vplača na transakcijski račun Splošne bolnišnice Murska Sobota, št. 01100-6030278282, sklic 00 
784992-2018, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila. Poloţena varščina se všteje v kupnino.  

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec kupnine ne 
plača v dogovorjenem roku, bo pogodba razdrta, ţe plačana varščina pa se ne vrne, razen če upravljavec 
zahteva njeno izpolnitev v dodatnem roku. 

Prenos lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine. 
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11. Ustavitev postopka 

Organizator javne draţbe, oziroma komisija s soglasjem direktorja, lahko do sklenitve pravnega posla, 
postopek javne draţbe ustavi, pri čemer se draţiteljem povrne izkazane stroške za prevzem dokumentacije. 

 

V. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:  

Javna draţba bo potekala v petek, 28.6.2018 ob 13.00 v prostorih SB Murska Sobota na naslovu Ulica dr. 
Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota, v sejni sobi - knjiţnici, v 5. nadstropju kirurške stavbe. 

 

VI. INFORMACIJE IN OGLED VOZILA: 

Ogled vozila je moţen po predhodni najavi na telefonsko številko 02 5123 204 pri gospodu Mitji Sedonji. 

Informacije o vozilu lahko interesenti za nakup dobijo na prej navedeni telefonski številki. 

Informacije glede poteka javne draţbe lahko interesenti za nakup dobijo pri gospe Joţici Viher na telefonski 
številki 02 5123 175. 

 

VII. OBJAVA JAVNE DRAŽBE  

To besedilo javne draţbe se objavi na oglasni deski in na spletni strani Splošne bolnišnice Murska Sobota. 

 

Pripravil: 
Matevţ Ruţič 
Vodja Pravno – kadrovske sluţbe 
 
         Bojan Korošec, dr. med., spec. int. 
         Direktor 
 

 


