
Republika Slovenija, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 

10, Ljubljana na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču 

(Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS), v skladu z 31. in 20. 

členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 

št. 14/07) in členi 39 do 42 Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in 

občin (Uradni list RS, št. 84/07 in nasl.), objavlja 

 

prodajo premičnin oziroma motornih vozil po metodi javne dražbe 

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Ustavno sodišče Republike Slovenije, 

Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana 

2. Opis predmeta prodaje:  

- premičnina, motorno vozilo Renault Laguna 1,8 Expression, reg. št. LJ V7-84D, prva 

registracija 30. 7. 2001, na dan objave javne dražbe ima prevoženih 90.388 

kilometrov, vozilo je v dobrem voznem stanju, v registru osnovnih sredstev se vodi 

pod inv. št. od 13113121, izklicna cena je: 3.190,00 EUR, 

- premičnina, motorno vozilo Renault Laguna 1,8 Expression, reg. št. LJ J0-764, prva 

registracija 16. 9. 2002, na dan objave javne dražbe ima prevoženih 109.787 

kilometrov, vozilo je v dobrem voznem stanju, v registru osnovnih sredstev se vodi 

pod inv. št. od 13113483, izklicna cena je: 2.990,00 EUR. 

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: prodaja premičnin (motorna vozila) 

4. Izklicna cena za posamezno motorno vozilo je navedena v točki 2. 

Določena je v skladu z Oceno vrednosti premičnin, ki jo je izdelal na dan 19. 3.  

2008 dr. Pavel Kunc, preizkušeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme, vpisan v 

register Slovenskega inštituta za revizijo. 

Najnižji znesek višanja izklicne cene je: 100,00 EUR.  

5. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj mora kupnino plačati v roku 8 dni 

od sklenitve pogodbe zmanjšano za vplačano višino varščine na transakcijski račun 

Proračuna Republike Slovenije. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena 

sestavina prodajne pogodbe. 

6. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala na sedežu Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije v Ljubljani, na Beethovnovi ulici 10, v sobi št. 16/I. 

7. Čas javne dražbe: 2. 6. 2008 ob 12.00 uri. 

8. Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred začetkom dražbe: 10 % izklicne cene, 

ki je določena za posamezno motorno vozilo (navedene v točki 2). Varščina se ne 

obrestuje. 

Pred začetkom dražbe je potrebno plačati varščino v višini 10 % vrednosti izklicne 

cene na transakcijski račun Proračuna RS: 01100-6300109972 sklic na štev. 18 

13110-7201001-84212008. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, 

ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi. S plačilom 

varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa od 

dražbe, varščina zapade v korist Proračuna Republike Slovenije. 

9. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno 

pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. 
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10. Z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba sklenila najkasneje v 15 dneh po 

zaključku dražbe.  

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok 

za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne 

podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. 

11. Prodajalec na podlagi objave javne dražbe ni zavezan z uspelim dražiteljem k 

sklenitvi pogodbe o prodaji premičnin, ki je predmet te objave. Začeti postopek se 

lahko ustavi do sklenitve pravnega posla. 

12. Prenos in izročitev premičnin se opravi po celotnem plačilu kupnine. 

13. Davek na motorna vozila od prometa rabljenih motornih vozil po stopnji 5 (pet) 

odstotkov od davčne osnove, ki jo ugotovi davčni organ v kraju sedeža oziroma 

stalnega bivališča davčnega zavezanca – kupca, plača kupec. 

14. Brezplačno razpisno dokumentacijo in vse druge informacije lahko zainteresirani 

dražitelji dobijo na naslovu: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 

10, Ljubljana, tel. št.: (01) 4776-410, Metka Štimec Janeš in na spletni strani 

Ustavnega sodišča www.us.rs.si (aktualno/javni razpisi). 

Ogled premičnin, ki sta predmet dražbe, bo v ponedeljek, 26. 5. 2008 od 10.00 do 

12.00 ure in na dan javne dražbe, to je v ponedeljek 2. 6. 2008 od 9.00 do 11.00 ure. 

Vozili bosta parkirani pred stavbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije na 

Beethovnovi ulici 10 v Ljubljani.  

Pravila javne dražbe: 

- dražbo vodi predsednik/ca komisije ob navzočnosti dveh članov komisije  

- dražitelji pred pričetkom javne dražbe predložijo komisiji: 

a) potrdilo o plačilu varščine  

b) zastopniki dražitelja predložijo pooblastilo 

c) številko transakcijskega računa in naziv imetnika računa za primer vračila 

varščine, 

- za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 100,00 EUR, 

- dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja, 

- na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 

- dražba je končana, ko predsednik/ca komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo 

ponujeno ceno, 

- ugovore proti dražbenem postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o 

poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik/ca komisije po posvetu s članoma 

komisije,  

- ugovore reši s strani direktorja službe imenovana pristojna oseba takoj,  

- dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno 

ceno določeno za posamezno premičnino. 

 

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije 

 

http://www.us.rs.si/

