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          PRILOGA 1 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU POGOJEV JAVNE DRAŽBE  
in IZJAVA po 50. členu ZSPDSLS-1 

 

Ime in priimek/naziv:                   

Naslov:  

Matična številka/EMŠO:  

Identifikacijska številka za DDV/davčna 
številka: 

 

 

Kontaktna oseba:  

Elektronski naslov kontaktne osebe:  

Telefon:  

Številka TRR:  

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da: 
 

a) sem skrbno pregledal(a) besedilo javne dražbe za prodajo nepremičnine ID znak: parcela 1961 861/2, št. 
478-0022/2021 z dne 18.05.2021 ter s pogoji javne dražbe brez zadržkov in v celoti soglašam; 

b) sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno-kupljeno in mi je stanje nepremičnine 
v naravi poznano; 

c) nisem povezan(a) s člani komisije ali cenilcem v smislu sedmega odstavka 50. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ki kot povezane 

osebe šteje: 

- fizično osebo, 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,  

- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma 
posvojitelja,  

- pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in  
- drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s 

članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri 
opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.  

 
 

Kraj in datum:  
  Podpis in žig: 
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