Številka: 001-03/21-0001/2
Datum: 5. 3. 2021
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalni skupnostih (Ur. l. RS, št. 11/18 in 78/18) in
Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 31/18) objavlja
JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO PREMIČNIN
1. Naziv in sedež upravljalca javne dražbe
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Prodajata se naslednji premičnini:
- osebni avtomobil znamke Audi A6 3,0 TDI quattro S-tronic z registrsko oznako LJ VE302, številka šasije WAUZZZ4G9CN026268, leto proizvodnje 2011, prevoženih 181.776
km na dan 15. 12. 2020, s pripadajočimi štirimi zimskimi pnevmatikami in letno vinjeto
za leto 2021, vozilo je v dobrem voznem stanju in
- osebni avtomobil znamke Škoda Superb 2,0 TDI DPF, z registrsko oznako LJ CV-117,
številka šasije TMBAE73T0A9018029, leto proizvodnje 2009, prevoženih 111.491 km na
dan 15. 12. 2020, s pripadajočimi štirimi zimskimi pnevmatikami, prostoročno napravo
bluetooth Parot (inventarna št. 026058) in letno vinjeto za leto 2021, vozilo je v dobrem
voznem stanju.
3. Izklicna vrednost in najnižji znesek višanja
Izklicna vrednost je:
- 9.360,00 EUR z DDV za osebni avtomobil znamke Audi A6 3,0 TDI quattro S-tronic
z registrsko oznako LJ VE-302, številka šasije WAUZZZ4G9CN026268,
- 4.350,00 EUR z DDV za osebni avtomobil znamke ŠKODA Superb 2,0 TDI DPF,
z registrsko oznako LJ CV-117, številka šasije TMBAE73T0A9018029.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR.
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4. Varščina
Pred začetkom dražbe mora dražitelj plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, to je:
- 936,00 EUR za osebni avtomobil znamke Audi A6 3,0 TDI quattro S-tronic z
registrsko oznako LJ VE-302, številka šasije WAUZZZ4G9CN026268,
- 435,00 EUR za osebni avtomobil znamke ŠKODA Superb 2,0 TDI DPF, z
registrsko oznako LJ CV-117, številka šasije TMBAE73T0A9018029.
Dražitelji morajo plačati varščino v višini, kot je navedena pri posameznem predmetu
javne dražbe in priložiti potrdilo o vplačani varščini k prijavi na dražbo. Če se prijavijo za
oba predmeta javne dražbe, se plača seštevek zahtevane varščine.
Dražitelji morajo vplačati varščino najkasneje do 23. 3. 2021 do 11.00 ure na
transakcijski račun številka 0110 0637 0121 177, sklic 12114-7201001-00120216 odprt
pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana z obvezno navedbo namena nakazila
»Javna dražba – Audi oz. Škoda«.
Z vplačilom varščine se dražitelj obveže, da bo pristopil k javni dražbi in sprejema pravila
javne dražbe.
Varščina se ne obrestuje.
Vplačana varščina se bo najugodnejšemu dražitelju štela v kupnino. Dražiteljem, ki ne
bodo uspeli, bo varščina vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi.
Vplačana varščina se zadrži, če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe v danem roku.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj (kupec) poravna kupnino v roku osmih (8) dni od datuma izstavitve
računa, ki ga bo Državni zbor izstavil po sklenitvi pogodbe, in sicer na transakcijski račun
številka 0110 0637 0121 177, s sklicno številko navedeno na računu.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla, zato
bo v primeru, če dražitelj kupnine ne bo plačal v roku in na način iz prejšnjega odstavka
pogodba razvezana po samem zakonu.
Predmet javne dražbe ni predmet obdavčitve z davkom na motorna vozila.
6. Organizator elektronske javne dražbe
Za prodajo premičnin iz 2. točke bo izvedena elektronska javna dražba, ki jo bo kot
organizator za upravljalca opravil Autopoint APO, d.o.o.
Javna dražba se bo izvedla preko aplikacije AUTOPOINT, na spletnem naslovu
www.autopoint.si.
7. Sodelovanje na elektronski javni dražbi (način, mesto in rok oddaje vseh
zahtevanih dokumentov)
Na elektronski javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali katere izmed
držav članic Evropske unije.
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Če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik,
mora komisiji za izvedbo javne dražbe predložiti pisno pooblastilo dražitelja, v imenu
katerega se udeležuje dražbe (op.: notarska overitev ni potrebna).
Dražitelj mora upravljalcu posredovati:
- podatke o dražitelju (Priloga1),
- potrdilo o vplačani varščini, iz katerega je razvidno za kateri predmet javne dražbe (Audi
oz. Škoda) se vplačuje in datum ter ura vplačila varščine,
- pooblastilo za sodelovanje na dražbi (upoštevaje prejšnji odstavek).
Na javni dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, ki se bodo na dražbo prijavili tako, da
podatke iz prejšnjega odstavka:
- predložijo v zaprti ovojnici, na naslov Državni zbor Republike Slovenije, Šubičeva 4,
1000 Ljubljana, po pošti ali osebno na recepcijo Državnega zbora ali
- posredujejo po elektronski pošti na naslov gp@dz.rs.si.
Državni zbor mora podatke na način določen v prejšnjem odstavku PREJETI najkasneje
do 23. 3. 2021 do 11.00 ure. Na pisemski ovojnici oz. v zadevi e-sporočila mora biti
obvezno navedeno: Javna dražba – Audi oz. Škoda.
8. Pravila in pogoji elektronske javne dražbe
Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en dražitelj. Šteje se, da je javna dražba
uspela, če vsaj en dražitelj ponudi ceno, ki je enaka izklicni vrednosti.
Dražitelj se mora registrirati v aplikaciji Autopoint na spletni strani www.autopoint.si
(navodila v Prilogi št. 3).
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi uspe tisti
dražitelj, ki je podal najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko poteče rok za oddajo višje ponudbe.
9. Čas in kraj elektronske javne dražbe:
Elektronska javna dražba bo izvedena dne 26. 3. 2021, z začetkom ob 11.00 uri na
spletnem naslovu: www.autopoint.si.
10. Sklenitev pogodbe
Najugodnejši dražitelj je dolžan pogodbo skleniti v roku 15 dni po končani javni dražbi.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v določenem roku, mu upravljalec 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, upravljalec zadrži njegovo varščino.
11. Ogled predmetov javne dražbe in dodatne informacije
Ogled predmetov elektronske javne dražbe, vpogled v ostalo spremno dokumentacijo,
vsa dodatna pojasnila in informacije o predmetih elektronske javne dražbe lahko
zainteresirani dražitelji dobijo pri g. Ivu Paalu, tel. št. 01/478-97-12 ali GSM št. 041/680212 vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro; e-pošta: ivo.paal@dz-rs.si.
Fotografiranje na ogledu ni dovoljeno.
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12. Ustavitev postopka
Ta objava ne zavezuje upravljavca k sklenitvi prodajne pogodbe. Upravljavec lahko vse
do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, pri čemer je dolžan dražiteljem v roku 30 dni od izdaje
sklepa o ustavitvi postopka povrniti stroške morebitne vplačane varščine brez obresti.
13. Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov
(GDPR)
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede
obdelave osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentarnega gradiva
Državnega zbora je Priloga 2.
14. Drugi pogoji
Predmeta javne dražbe se prodajata po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi
povezane osebe. Za povezano osebo se 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.
Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da ni
povezana oseba sladno z sedmim odstavkom 50. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

Republika Slovenija
Državni zbor
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Priloga 1

Podatki za sodelovanje na javni dražbi vozil
Dražitelj (naziv
osebe, ime in
fizične osebe)

pravne
priimek

Naslov
Davčna/matična številka
Elektronski naslov
Telefon
Številka transakcijskega
računa za morebitno vračilo
varščine
Vozilo za katero je vplačana
varščina (Audi ali Škoda)
Oseba pristojna za podpis
pogodbe (za pravne osebe)
Potrdilo o vplačilu varščine
(op.: napišite: »DA« in
potrdilo priložite)

Datum:___________________

(podpis)

6

Priloga 2
OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU
PODATKLOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
V ELEKTRONSKIH ZBIRKAH IN ZBIRKAH DOKUMENTARNEGA GRADIVA
DRŽAVNEGA ZBORA
- področje ravnanja s stvarnim premoženjem države
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, telefon: 01/478 9700, elektronski naslov:
gp@dz.si.
2. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba: gp@dz.si.
3. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
NAMEN

PRAVNA PODLAGA

Izvedba postopkov
ravnanja s stvarnim
premoženjem
države in sklepanje
prodajnih
pogodb in drugih pogodb
vezanih na stvarno
premoženje države.

Zakon o stvarnem
premoženju države in
samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS,
št. 11/18 in 79/18)
Pogodba

OBDELOVANI OSEBNI
PODATKI
Ime in priimek
Naslov
Davčna številka
Elektronski naslov
Telefonska številka
Številka transakcijskega
računa

Osebni podatki se pridobijo neposredno od posameznika, na katerega se osebni podatki
nanašajo in jih posameznik mora zagotoviti, če želi sodelovati v postopkih ravnanja s
stvarnim premoženjem in sklepanja pogodb.
4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov
Posredovanje osebnih podatkov v nadaljevanju navedenim subjektom je odvisno od
predmeta prodaje.
Državni zbor osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen:
- državnim organom in organom lokalne samouprave zaradi izpolnitve zakonskih
obveznosti,
- upravnikom stavb in skupnostim lastnikov;
- distributerjem in dobaviteljem,
- notarjem
- pravosodnim organom in
- drugim subjektom zaradi izvajanja zakona ali pogodbe.
5. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno
organizacijo
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Državni zbor osebnih podatkov ne bo prenašal v tretje države ali v mednarodno
organizacijo.
6. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se
uporabijo za določitev tega obdobja
Osebne podatke hranimo skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Navodilom o ravnanju z
dokumentarnim in arhivskim gradivom Državnega zbora (ŠT. 043-04/08-1/9 z dne 16. 9.
2008).
7. Informacije o obstoju pravic posameznika
Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva:
- dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov
(EU) 2016/679 (GDPR);
- popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov
(EU) 2016/679 (GDPR);
- izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), kadar so izpolnjene predpostavke iz 17.
člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR) in
- omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. členu Splošne uredbe o
varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR).
Upravljavec je dolžan vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporočiti
vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, pod pogoji 19. člena
Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR). Posameznik lahko svoje
pravice iz te točke zahteva pri pooblaščeni osebi iz 2. točke tega obvestila.
8. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z
oblikovanjem profilov:
Državni zbor ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi
podatki.
9. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si.
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Priloga 3
Autopoint navodila za uporabo portala
1.) Registracija
-

Na spletni strani www.autopoint.si, se pomaknite po strani navzdol, kjer
najdete:

-

Registrirate se lahko kot fizična ali kot pravna oseba. V kolikor ste pravna
oseba, odkljukajte pravna oseba, da se vam odpre polje za vnos podjetja.

-

Prosim zapomnite si GESLO;

-

Ko vnesete vse podatke, spodaj odkljukajte, da se strinjate s splošnimi
pogoji;

-

Na SMS boste dobili registracijsko kodo, s katero boste potrdili odprtje
račun;

-

Dražite lahko preko weba z vašega računalnika ali pa iz aplikacij IOS in
Android, katero si lahko namestite. Vstopna gesla so enaka kot pri
registraciji.

2.) Kako najti dražbe in vozila na prodaj:
-

Na spletni strani www.autopoint.si, kliknite zgoraj desno: Kupi vozilo:

-

Pokaže se vam seznam dražb. Kliknite željeno dražbo / Poglej ponudbo;

-

Na vrhu vsake dražbe bodo navedeni pogoji dražbe;

-

Ko kliknete / Poglej podrobno, boste odprli meni izbranega vozila, kjer si
lahko pogledate vse podrobnosti, slike, opremo, morebitne poškodbe, Dekra
ali katerokoli drugo poročilo o stanju vozila, v kolikor je priloženo;

-

V primeru, da ima vozilo poročilo o stanju vozila, so poškodbe evidentirane
(tudi ali samo) v poročilu;

-

Na spodnji sliki prilagamo vizualizacijo zgoraj navedenega:
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3.) Kako poteka dražba
-

-

Dražbe vedno potekajo v živo. Čas vsake dražbe je naveden na vstopnem
okencu dražbe;

Ob navedeni uri se začne dražiti prvo vozilo iz seznama. Ko je prvo vozilo
zaključeno, se začne dražba naslednjega vozila iz seznama;
Vsako vozilo se draži najmanj 1 minuto. V kolikor se v zadnjih 15-ih
sekundah cena dvigne (nekdo odda ponudbo), se čas do zaključka dražbe
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avtomatično dvigne na 15 sekund. Tako je vse do trenutka, ko za vozilo
zadnjih 15 sekund ni oddana nobena ponudba.
- Kako dražiti:
- Ko se začne dražba, boste imeli na zaslonu vozilo, ki se trenutno draži. Čas
se bo odšteval od 1 minute proti nič.
- Dražite lahko z aplikacije IOS in Android, ali pa preko weba z vašega
računalnika;
Draženje:
- Z vsakim klikom na znesek 50€, 100€, 200€, boste ceno vozila dvignili za
naveden znesek;
- V kolikor bo vaša ponudba najvišja, se bo rdeče obarvano okence
pobarvalo v:
o Rumeno barvo, v kolikor je vaša ponudba trenutno najvišja, prodajna
cena vozila pa ni dosežena (ste najvišji ponudnik, prodajalec vam ni
dolžan prodati vozila);
o Zeleno barvo, v kolikor je vaša ponudba trenutno najvišja, hkrati pa
je prodajna cena dosežena (ste najvišji ponudnik, prodajalec vam je
dolžan prodati vozilo);

-

-

Svetujemo, da pri oddajanju ponudbe ne čakate na zadnjo sekundo dražbe,
saj se lahko zgodi, da zaradi slabšega prenosa podatkov, ali slabega
signala na telefonu, vaša ponudba ne bo sprejeta. Ponudbe oddajajte
najkasneje 5 sekund pred iztekom dražbe;
Funkcija BID ME UP je namenjena tistim dražiteljem, ki v času dražbe ne
morejo oddajati ponudb. Kako deluje:
o

V okence bid me up vnesite znesek, ki ste ga pripravljeni
maksimalno plačati za navedeno vozilo in kliknite bid me up;

o

Sistem bo v času dražbe za vas avtomatsko dvigal ceno za najnižji
možni dvig, v tem primeru 50€, do višine zneska ki ste ga vpisali,
primer:


V bid me up vnesete 23.500€ / sistem vnese 22.900€ za
vas, kot je trenutna cena;



Licitator X, dvigne ceno vozila za 200€, na vrednost 23.100€;



Sistem za vas avtomatsko dvigne ceno na 23.150€;



Licitator Y dvigne ceno za 200€ na 23.450€;
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o

-



Sistem za vas avtomatsko dvigne ceno za 50€, na vrednost
23.500€;



Licitator Z dvigne ceno za 200€ na vrednost 23.700€, s tem
se preseže vaša najvišja cena ki ste jo pripravljeni plačati;



Sistem za vas ne bo več dvigal ponudbe, avto bo prodan
drugemu ponudniku;

V vsakem primeru lahko dražbo spremljate v živo in dražite naprej v
živo, v kolikor ste za vozilo pripravljeni plačati več, kot ste navedli v
bid me up;

Vse ponudbe, ki jih oddate so za vas zavezujoče.

