
 
OBRAZEC ZA PRIJAVO NA JAVNO DRAŽBO 

za prodajo nepremičnine Ulica Staneta Rozmana 17, Murska Sobota, ID 105-531-1 
 
 
 
I. PODATKI DRAŽITELJA1 
 
Ime in priimek/firma: ________________________________________________________________ 

Naslov/sedež: _____________________________________________________________________ 

EMŠO/matična številka: _____________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik pravne osebe: ______________________________________________________ 
1 Če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik (pooblaščenec), mora ta komisiji za izvedbo javne 
dražbe predložiti pisno pooblastilo dražitelja. 

 

Privolitev (GDPR): 

Dovoljujem, da Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota, Trg zmage 1, Murska Sobota  

za namen komunikacije v postopku sklenitve prodajne pogodbe uporablja mojo telefonsko številko 

oziroma naslov moje e-pošte2: 

- telefonska številka: ______________________________ 

- naslov e-pošte: _________________________________ 

Seznanjen sem, da lahko to privolitev kadarkoli prekličem. Če privolitve v obdelavo telefonske številke 

oziroma naslova e-pošte ob prijavi na javno dražbo ne podajam, bom pa kasneje v postopku sklenitve 

prodajne pogodbe z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Murska Sobota komuniciral preko 

svoje telefonske številke ali svoje e-pošte, se šteje, da s tem podajam privolitev v obdelavo telefonske 

številke oziroma naslova e-pošte. 
2 V primeru, da se v imenu dražitelja dražbe udeleži pooblaščenec, se navedejo kontaktni podatki pooblaščenca. 
 
 
II. IZJAVA 
 
Izjavljam, da: 

a) sem skrbno pregledal(a) objavo javne dražbe št.478-0084/2021-1-202 z dne 05.05.2021, ki je 
bila objavljena v junijski številki Soboških novin, 

b) sem seznanjen z vsemi določili, pravili in pogoji iz objave javne dražbe, da sem jih razumel in 
jih v celoti sprejemam, 

c) mi je stanje nepremičnin v naravi poznano, 

d) sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno-kupljeno; 

e) imam plačane vse davke in prispevke in 

f) v zadnjih šestih mesecih nisem imel(a) blokiranega TRR. 

S podpisom tega obrazca dovoljujem, da Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota 

vpogleda v uradne evidence zaradi preveritve navedb iz alineje f) in g) prejšnjega odstavka. 

 



III. PRILOGE 
- pooblastilo DA NE (ustrezno obkrožiti) 

- dokazilo o vplačilu varščine (obvezna priloga). 

 
 
 
 
Številka: 478-0084/2021-2-202 
Kraj in datum: ______________________ 

 

   
 
Podpis: _____________________ 
 
žig (pravne osebe in s.p.) 

 
 
 
 
Informacije o obdelavi osebnih podatkov 
Pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Murska Sobota spoštujemo vašo pravico do zasebnosti, zato z vašimi osebnimi podatki 

ravnamo odgovorno ter skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

Na vašo željo vam lahko informacije o obdelavi osebnih podatkov posredujemo po pošti. 
 
 


