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St. dolžnik 
Robert Kranjec 
Kočevarjeva ulica 1 
2000 Maribor 
 
St 2404/2016 
 
 
Koper, 09.10.2019 
 
 
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru  št. St 2404/2016 z dne 12.09.2019  
v stečajnem postopku nad dolžnikom Robert Kranjec, Kočevarjeva ulica 1, 2000 
Maribor in na podlagi določil  ZFPPIPP upravitelj predlaga sodišču v objavo sledeč  
 
 

r a z p i s     s e d m e     j a v n e     d r a ž b e 
z      z v i š e v a n j e m      i z k l i c n e      c e n e, 

 
 

ki bo dne 12.11.2019 ob 10:00 uri 
v Celju, na naslovu Plinarniška ulica 4, Trnovlje pri Celju, 3000 Celje v prostorih 

družbe ST. ING Poslovne storitve d.o.o. (prvo nadstropje), pod sledečimi 
pogoji. 

 
 

I. OPIS PREMOŽENJA, KI SE PRODAJA: 
 
a)  
Nepremičnina  v lasti dolžnika, in sicer: 
 

- Nepremičnina na naslovu Jezdarska ul.7, Maribor, katastrska občina 659 
TABOR stavba 899 del stavbe 316 (ID 5523815), ID znak: del stavbe 659-
899-316 v lasti stečajnega dolžnika do celote (1/1). 
 

Nepremičnina  v naravi predstavljata  poslovni prostor – gostinski lokal, ki  se nahaja 
v pritličju zgradbe, z vhodom iz ulice, na naslovu Jezdarska 7, 2000 Maribor, v 
mestnem predelu Tabor, Maribor. Dostop je po mestnih ulicah. 

 
Poslovno - gostinski lokal obsega: gostinski prostor, hodnik, sanitarije ženske in 
moške, skladišče, garderobo in sanitarije za osebje. Tlaki so keramika, stene so fino 
ometane in beljene, v sanitarnih prostorih do stropa obložene s keramiko, Notranja 
vrata so lesena, gladka. Objekt, v katerem je poslovni prostor gostinski  lokal, je 7 
etažna zgradba, zgrajena l. 2003. V objektu je 75 stanovanj in 7 poslovnih prostorov. 
 

Neto tlorisna površina stanovanja po Gurs je 86,10 m2 
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Zunanjost 
 

              
Notranjost 
 

       
Notranjost 
 
b)  
Premičnine v lasti dolžnika, in sicer: 
 

- Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru - gostinskem lokalu na Jezdarski 7, 
2000 Maribor in je namenska za uporabo pri gostinski dejavnosti.  Oprema 
večjega števila kosov je sestavljena iz Klopi, Mize (4x majhne, 3x majhna visoka, 
3x velika visoka), Regal za pijačo in kozarce, Kotni blagajniški multimedia pult, 
lesen, 120*130, Zavese + karnise, Luči, Reflektorji, Skladiščni regali, Garderobna 
omarica za shranjevanje garderobe za delavce, Omara čistilni pribor, Stenska 
okrasitev z okrasnim trakom Liverpool original (32m), Tv plasma samsung d=107 
cm s stenskim nosilcem (pokvarjena), Recevier – multimedia + 4 zvočnikov, 
Elektronska reklamna tabla, Okrasni napisi na fasadnem steklu, Reflektorska 
osvetlitev nad šankom – vgrajena, izdelana iz mavčno kartonastih plošč in 
reflektorjev, 260 x 140 cm, Ledomat - pokvarjen, Pomivalni stroj – pokvarjen,  
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Klima inverter Panasonic, Satelitski sistem Premiere (stat krožnik, inštalacija, 
reciever, kartica premiere – sky - pokvarjen, Prezračevalni sistem (2 ventilatorja z 
odvodom in dovodom zraka s strehe, 2 rešetki za vpih in 7v rešetk za vlek, 
pripadajoče cebi in priključek), Original dres s podpisom Škrtel (veliki in otroški), 
Original šal Dalglish iz magic (starost cca 30 let), Točilni pult s hladilnimi 
napravami, Stoli (7x majhni, 9 visoki), Tabla za pisanje, Stojalo za toaletni papir in 
Svetila v toaletah in skladišču. Ostale premičnine, ki so v prostoru niso v lasti st 
dolžnika (hladilniki, kava aparat, idr vezane na dobavitelje pijače za najemnika 
objekta….). Prodajalec ne odgovarja in ne jamči kupcu, da so premičnine  v 
dražbenem razglasu pravilno navedene. Riziko manjše ali večje količine 
premičnin (ki bo predmet prodaje v primeru uspešne dražbe) kot je navedena  in 
riziko pravilnosti predmeta prodaje kot je naveden v tem dražbenem razglasu nosi 
kupec. 

 

Nepremičnina in premičnine se podajajo skupaj kot celota. 
 
Za poslovni prostor - gostinski lokal je izdano gradbeno in uporabno dovoljenje, prav 
tako je izdano gradbeno in uporabno dovoljenje za poslovno-stanovanjski objekt v 
katerem se nahaja poslovni prostor - gostinski lokal. 
 
Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo morebitno predkupno pravico na javni dražbi 
v skladu s členom 347 ZFPPIPP. V kolikor je v skladu z veljavno zakonodajo 
pravnega posla vezana na morebitna dodatna soglasja oziroma odobritve države, 
lokalne skupnosti ali drugega pristojnega organa oz. institucije, se kupec zaveže za 
pridobitev le teh na njegove stroške in riziko. 
 

 
Izklicna cena je določena v višini 59.000,00 EUR, ki se poveča za morebitne 
davke in druge dajatve ter stroške vezane na prodajo predmetnega 
premoženja. 
 
Varščina je določena  v višini 10% izklicne cene oziroma znaša 5.900,00 EUR. 
 
 

II. NAČIN PRODAJE: 
 
Vso nepremično premoženje, ki je predmet prodaje, se v skladu s členom 340 
ZFPPIPP prodaja na javni dražbi in brez jamstva za stvarne napake. 
 
III. POGOJI JAVNE DRAŽBE  

 
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ob pogoju plačila 

varščine v roku, predpisanem v točki 3 (spodaj).  
 
2. Fizična oseba oziroma zakoniti zastopnik svojo identiteto izkaže z osebnim 

dokumentom (osebna izkaznica, potni list, veljavno vozniško dovoljenje). 
Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti overjeno pisno 
pooblastilo dražitelja, svojo identiteto pa izkažejo z osebnim dokumentom 
(osebna izkaznica, potni list, veljavno vozniško dovoljenje). Pooblaščenci pravnih 
oseb morajo na javni dražbi predložiti tudi izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši 
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od 90 dni, iz katerega je razviden status zakonitega zastopnika, ki je pooblastilo 
podpisal in overil.  

 

3. Najmanj en (1) delovni dan pred javno dražbo mora vsak ponudnik plačati 
varščino v višini iz točke I. tega razpisa, na transakcijski račun stečajnega 
dolžnika št.: IBAN: SI56 0432 1024 9948 362 pri NOVA KBM  d.d. s pripisom 
namena nakazila: »Varščina Jezdarska«. V kolikor znesek varščine na dan javne 
dražbe še ni preknjižen v korist zgoraj navedenega računa stečajnega dolžnika, 
mora dražitelj izkazati, da je bil nalog za plačilo s strani njegove banke oz. 
organizacije za plačilni promet izvršen. S plačilom varščine ponudnik sprejme 
obveznost pristopiti k javni dražbi in sprejeti izklicno ceno. Upravitelj lahko zadrži 
varščino, če ponudnik, ki je edini plačal varščino, ne pristopi k javni dražbi ali ne 
sprejme izklicne cene. Če je več ponudnikov plačalo varščino in eden izmed njih 
pristopi k javni dražbi ter ponudi izklicno ceno, ni nobenega razloga za zadržanje 
varščin ostalih ponudnikov (ki niso pristopili v javni dražbi ali ponudili izklicne 
cene), saj je to v nasprotju z namenom varščine. Če več ponudnikov vplača 
varščino in nihče ne pristopi na javno dražbo (razen v primerih višje sile) ali nihče 
od njih ne sprejme izklicne cene, lahko stečajni dolžnik zadrži sorazmerni delež 
varščine vsakega ponudnika, tako da vsota vseh zadržanih varščin doseže višino 
varščine zahtevane v zadevnem postopku prodaje. 
 

4. Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo 
uspeli, pa se bo vrnila v roku 3 (treh) delovnih dni po končani javni dražbi, brez 
obresti.  

 
5. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora podpisati prodajno pogodbo, ki bo sestavljena 

po določilih ZFPPIPP, v roku treh delovnih dni po opravljeni javni dražbi. Besedilo 
pogodbe pripravi upravitelj. Če kupec, ki je uspel na dražbi,  v roku 3 dni  ne 
podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za 
neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku 
varščine. Kupec je dolžan po sklenitvi prodajne pogodbe plačati celotno kupnino 
na račun odprt za potrebe predmetnega stečajnega postopka, in sicer v roku 60 
dni po sklenitvi pogodbe. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 
dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu 
dati dodatni rok za izpolnitev. V primeru odstopa od pogodbe, vplačana varščina 
kot ara zapade v stečajno maso. 

 
6. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe predložiti pisno izjavo, da ni ovir iz prvega 

odstavka člena 337 ZFPPIPP. Kupcu, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito 
predkupno pravico, pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom ni potrebno 
izdati pisne izjave, da ni ovir za sklenitve pogodbe po čl. 337 ZFPPIPP. 

 
7. Javne dajatve in davke, skladno z veljavno zakonodajo, kakor tudi stroške v zvezi 

s sklenitvijo pravnega posla (sestava prodajne pogodbe v višini 200,00 EUR neto)  
ter prenosom lastništva, plača kupec.  

 
8. Prenos kupljenega premoženja v lastniško posest kupca bo izvršen po 

predhodnem plačilu celotne kupnine, vseh dajatev in stroškov prodaje, po  izdaji 
sklepa o izročitvi nepremičnine.  
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9. Za pravila postopka javne dražbe, ki niso izrecno urejena v tem razpisu javne 
dražbe, se neposredno uporabljajo določbe insolvenčne zakonodaje in predpisov, 
na katere le-ta napotuje za posamezni primer.  

 
IV. PRAVILA JAVNE DRAŽBE  

 
1. Dražbo vodi upravitelj oziroma od njega pooblaščena oseba.  

2. Na dražbi se prodaja nepremično premoženje kot je navedeno v točki I tega 
razpisa.  

3. Dražitelji lahko na dražbi zvišujejo izklicno ceno za najmanjši znesek 500,00 €.  

4. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.  

5. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.  

6. Dražba je končana 3 minute po oddaji najvišje ponudbe.  
7. Upravitelj oziroma od njega pooblaščena oseba po koncu dražbe ustno 

razglasi, kateri dražitelj je uspel na dražbi.  

8. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen 
zapisnik o poteku dražbe.  

9. Ugovore reši upravitelj oziroma od njega pooblaščena oseba takoj.  
 
Ogled premoženja ter dokumentacije v zvezi s premoženjem, ki se prodaja na 
javni dražbi je možen vsak delovnik med 10. in 14. uro po predhodnem 
dogovoru z g. Luko Lahom tel. št. 03 42 81 835 ali na e-pošta: luka.lah@e-si.si.  
ali upraviteljem, kontakt na e-pošta: blaz.poljansek@siol.net. Potencialnim 
dražiteljem, kupcem se svetuje ogled nepremičnine in dokumentacije. 
 
 
Stečajni upravitelj 
Blaž Poljanšek l.r. 
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