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Obrazec - Podatki o dražitelju z izjavo o nepovezanosti oseb 
 
JMSS Maribor bo osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno 
uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za namen javne dražbe 
nepremičnin JMSS Maribor v marcu 2022.  
 

Navodilo: dražitelj izpolni in podpiše obrazec (na obeh straneh) 
 
 

NEPREMIČNINA, za katero je vplačana varščina 
(zaporedna št. nepremičnine v objavi javne dražbe) 

 

Podatki o dražitelju:   

Ime in priimek oz. naziv dražitelja:  

Naslov oz. sedež (ulica, hišna št.):  

Poštna št., kraj, država:  

EMŠO oz. matična št.:  

Davčna št. oz. identifikacijska št. za DDV:  

Elektronski naslov za kontakt:  

Telefonska številka za kontakt:  

TRR za vračilo varščine z navedbo banke:   

Ime in priimek oz. naziv imetnika TRR:  

Naslov oz. sedež imetnika TRR:  

 
V primeru uspeha na javni dražbi se bo kot solastnik na nepremičnini, ki je predmet draženja, vpisal/a tudi:  

Ime in priimek oz. naziv:  

Naslov oz. sedež (ulica, hišna št.):  

Poštna št., kraj, država:  

EMŠO oz. matična številka:  

Davčna številka oz. identifikacijska št. za DDV:  

Solastninski delež (navesti ulomek):  

 
Kraj in datum: 
……………………  

Lastnoročni podpis solastnika: 
………………………………….. 

 
 
 
Izjavljam, da sem razumel pravila javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem.  
 
Kraj in datum:  
……………………. 

Lastnoročni podpis dražitelja: 
………………………………….. 
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IZJAVA O NEPOVEZANOSTI OSEB 
 
 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018 
in 79/2018) v 50. členu določa, da kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane 
osebe. Za povezane osebe 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. 

 
Dražitelj (ime in priimek oz. firma/naziv): 
________________________________________________________________________________  
 
 
izjavljam,  
 
da nisem povezana oseba iz 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
- ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018). 
 
 
Kraj in datum: 
…………………… 

Lastnoročni podpis dražitelja: 
 
………………………………….. 

 
 
V primeru uveljavljanja solastninske pravice na nepremičnini, ki je predmet draženja, podpis solastnika: 
 
Kraj in datum: 
……………………  

Lastnoročni podpis solastnika: 
………………………………….. 

 
 


