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Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, na podlagi določil 50. člena Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18; v 

nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in določil 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18; v nadaljevanju: Uredba) objavlja  

 

JAVNO DRAŽBO 

za prodajo premičnine 

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:  

Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.  

 

2. Opis predmeta javne dražbe:  

Predmet prodaje je tovorno vozilo Renault Master Furgon 2.5 / D, reg. oznaka LJV7-626, letnik 2000, 

2499 ccm, 58 KW, prevoženi kilometri 137.943, osnovno sredstvo št. 15867 (v nadaljevanju: tovorno 

vozilo). Vozilo ni registrirano. 

 

 

3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja  

Izklicna cena za tovorno vozilo je 450,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja je 20,00 EUR.  

 

4. Višina varščine 

Višina varščine za tovorno vozilo je 45,00 EUR in jo je potrebno najkasneje tri dneve pred pričetkom 

javne dražbe vplačati na račun Onkološkega inštituta Ljubljana št. SI56 0110 0603 0277 797, odprt pri 

UJP, z navedbo namena plačila: »Varščina – tovorno vozilo«. 

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v 

roku 30 dni po opravljeni dražbi. 
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5. Način in rok plačila kupnine:  

Kupnina se plača v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena 

sestavina pravnega posla.  

 

6. Kraj in čas javne dražbe:  

Javna dražba bo potekala v Onkološkem inštitutu Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, (stavba H, 

prva klet), v sredo, 6. januarja 2021, ob 12:00 uri.  

 

7. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi, pravila javne dražbe in drugi pogoji prodaje 

Dražbo vodi predsednik/ca komisije ob navzočnosti najmanj dveh članov komisije.  

O poteku dražbe se vodi zapisnik. 

Na dražbo lahko pristopijo le dražitelji oziroma tretje osebe (fizične in pravne osebe), ki: 

- izpolnjujejo pogoje, določene v objavi javne dražbe, in so v celotnem znesku pravočasno vplačali 

varščino in 

- ob pristopu na dražbo predložijo dokument, na podlagi katerega je mogoče identificirati dražitelja 

oziroma tretjo osebo. 

Če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta 

komisiji za izvedbo javne dražbe predložiti pisno pooblastilo dražitelja, v imenu katerega se udeležuje 

dražbe. 

Na javni dražbi ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe1. 

Izklicna vrednost in vsaka nadaljnja cena se višata najmanj po 20,00 EUR. Če nihče od udeležencev 

javne dražbe najvišje dosežene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, 

ki je bila izklicana trikrat. Ko je bila cena izklicana trikrat, komisija, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu 

in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in najugodnejšega dražitelja pozove k podpisu 

pogodbe. 

Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi se za najugodnejšega 

dražitelja šteje tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 

Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, 

se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino. 

Vplačane varščine dražiteljev, ki se javne dražbe ne udeležijo ali k dražbi ne pristopijo, se zadržijo. 

                                                           
1 Za povezano osebo se po 7. odstavku 50. člena ZSPDSLS-1 štejejo: 
- fizična oseba, 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, 

- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja, 
- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in 

- druge osebe, 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. 
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Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po 7. 

odstavku 50. člena ZSPDSLS-1. 

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi oziroma po 

poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevnega soglasja. 

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu prodajalec lahko podaljša rok za 

sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zdrži njegovo varščine. Če dražitelj ne podpiše 

pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. 

Premoženje se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, pri čemer se šteje, da dražitelj ob pristopu k 

javni dražbi pozna predmet dražbe, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo 

upoštevane. 

Vse morebitne javne dajatve, davke, stroške, povezane s prenosom lastništva in druge stroške, ki bi 

nastali v zvezi s prodajo (npr. odvoza vozila), plača kupec. 

Organizator javne dražbe lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi oziroma ne 

sklene pogodbe z uspelim dražiteljem brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem 

povrnejo stroški vplačane varščine.  

 

8. Dodatne informacije in ogled predmeta javne dražbe:  

Za dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje se obrnite na: g. Silvester Fotivec, telefon: 01 587 

9570, e-mail: sfotivec@onko-i.si. Ogled bo možen do dne 5.1.2021 po predhodni najavi.  

 

V Ljubljani, dne 15.12.2020 

   

                                                                                  v.d. generalne direktorice:  

                                                                                  Andreja Uštar, univ. dipl. ekon. 


