
mag. Mojca Cafuta Dežman 

upraviteljica v postopkih insolventnosti in prisilnega prenehanja 

Vurnikova ul. 2, 1000 Ljubljana 

tel.: 040/477 237, e-pošta: upraviteljica.cafuta@gmail.com 

 

 
 

Ljubljana, 1.10.2022 

 

Okrožno sodišče v Novem mestu 

Jerebova  2 

8000 Novo mesto 

Opr. št. St 174/2022 

 

STEČAJNI DOLŽNIK: Danijel Horvat, Cankarjeva ulica 39, 8210 Trebnje 

 

 

 

RAZPIS JAVNE DRAŽBE 

 

 

 

 

 
 



Na podlagi sklepa o prodaji Okrožnega sodišča v Novem mestu pod opr. št. St 174/2022 z dne 

27.7.2022, v stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom Danijel Horvat, Cankarjeva ulica 39, 

8210 Trebnje ter na podlagi določil 329. čl. ZFPPIPP stečajna upraviteljica objavljam razpis 

 

 

 DRUGE JAVNE DRAŽBE z zviševanjem izklicne cene 
 

za nepremičnino z ID znakom 131 1535, ki predstavlja parcelo številka 1535, na kateri stoji 
stanovanjska stavba številka 474, k.o. Beltinci (šifra k.o. 131), v deležu 1/1. 
 

 

Javna dražba bo potekala v petek, dne 11.11.2022, s pričetkom ob 
10.00 uri, v prostorih stečajne upraviteljice na naslovu Vurnikova ul. 

2, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje. 
 

  

1. OPIS PREMOŽENJA, KI SE PRODAJA  

 

Premoženje stečajnega dolžnika, ki se prodaja, je parcela številka 1535, na kateri stoji stanovanjska 
stavba številka 474, k.o. Beltinci (šifra k.o. 131), na naslovu Krožna ulica 4, 9231 Beltinci (ID znak 131 

1535).  

 

Stečajni dolžnik je lastnik nepremičnine v deležu 1/1.  

 

2. IZKLICNA CENA  

 

Izklicna cena za celotno nepremičnino znaša v neto vrednosti 32.400,00 EUR. Dražba poteka z 
zviševanjem izklicne cene. Zviševanje poteka za minimalni znesek 1.000,00 EUR oz. po navedbi 

upravitelja v posameznem koraku. 

 

3. VARŠČINA  

 

Znesek varščine je določen v skladu s 333. členom ZFPPIPP, v višini 10% izklicne cene v skupnem znesku 

3.240,00 EUR.  

 

Ponudnik mora varščino vplačati najkasneje en delovni dan pred razpisano javno dražbo, to je do 

10.11.2022, na fiduciarni račun stečajne upraviteljice, odprt za stečajnega dolžnika Danijel Horvat pri 

PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d., št.: SI56 640000000223305, sklic: SI00 174 2022, s pripisom 

namena nakazila: »varščina Horvat«. 

 

Dražitelji morajo na javni dražbi predložiti dokazilo o vplačilu varščine.  

4. NAČIN PRODAJE 

 

Vso nepremično premoženje, ki je predmet prodaje, se v skladu s 340. členom ZFPPIPP prodaja na javni 

dražbi in brez odgovornosti za stvarne napake. 

 

 

 



5. POGOJI JAVNE DRAŽBE IN PRODAJE  

 

a) Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ob pogoju vplačila varščine v roku, 
predpisanem v točki 3 tega razpisa.  

 

b) Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti originalno pisno pooblastilo in 
izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 90 dni, iz katerega je razviden status zakonitega 

zastopnika. 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 originalno pisno pooblastilo dražitelja (fizične osebe). 
Pooblaščenec fizične osebe prav tako izkaže svojo identiteto z osebnim dokumentom (osebna 

izkaznica, potni list, veljavno vozniško dovoljenje).  
 

c) Premoženje se proda po načelu »videno – kupljeno«. Stečajni dolžnik ne odgovarja za 
morebitne stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.  

 

d) Izklicna cena ne vsebuje nobenih javnopravnih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se 
zaračunajo dodatno, poleg z dražbo določene nakupne cene, in sicer na osnovi veljavnih 

predpisov. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom nepremičnine mora v celoti plačati kupec.  
 

e) Dražitelji morajo najkasneje en delovni dan pred razpisano javno dražbo, to je do 10.11.2022, 

plačati varščino na fiduciarni račun stečajne upraviteljice, odprt za stečajnega dolžnika Danijel 

Horvat pri PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d., št.: SI56 640000000223305, sklic: SI00 174 

2022, s pripisom namena nakazila: »varščina Horvat«. 

 

Dražitelji morajo na javni dražbi predložiti dokazilo o vplačilu varščine.  
 

f) Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 3 delovnih dni 
po opravljeni dražbi in vplačati preostanek kupnine na transakcijski račun stečajne upraviteljice 

(kot navedeno zgoraj) v dogovorjenem roku, vendar najkasneje v roku 45 dni od dneva 

sklenitve prodajne pogodbe.  

 

g) Vplačilo varščine (za dražitelja, ki uspe na dražbi in podpiše prodajno pogodbo) velja za 

izročitev are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe (6. tč. 333. čl. ZFPPIPP) in bo všteto v 
kupnino predmeta prodaje.  

 

h) V primeru, da uspešni dražitelj v roku, določenem v tč. 5.f), ne sklene pogodbe ali od pogodbe 

odstopi oz. v roku ne plača kupnine (zamuda več kot 15 dni), ima stečajni upravitelj pravico 

enostransko odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo in sicer brez 
dodatnega roka za izpolnitev. V tem primeru vplačani zneski varščine ali are pripadejo v korist 

stečajne mase.  
 

i) Neuspešnim dražiteljem se varščina v roku 3 delovnih dni po koncu javne dražbe brezobrestno 
vrne na njihov račun.  

 

j) V primeru, da varščino vplača le en potencialni dražitelj in pristopi na dražbo, se šteje, da 
soglaša z nakupom predmeta, za katerega je vplačal varščino, po izklicni ceni. V primeru, da ni 
pripravljen ponuditi izklicne cene oz. odstopi od dražbe ter kot edini ponudnik ni pripravljen 
skleniti prodajne pogodbe, se varščina ne vrne, ampak mora stečajnemu dolžniku plačati 
pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak 

znesku varščine. V takšnem primeru pripade vplačana varščina stečajni masi. 



 

k) Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni 
upravičena niti v stečajnem postopku niti v drugem postopku uveljaviti zahtevka za 
razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne 

pogodbe pod enakimi pogoji z njim, zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti 
razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska 
pravica na kupca ali katerega koli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki 

jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe (5. odst. 342 čl. ZFPPIPP).  
 

l) S plačilom kupnine prenehajo pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe 
in so navedene v 1. odst. 342. člena ZFPPIPP.  

 

m) Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo morebitno predkupno pravico na javni dražbi v skladu 
s 347. členom ZFPPIPP.  

 

n) Osebe, s katerimi ni dovoljeno skleniti pogodbe o prodaji premoženja so navedene v 337. čl. 
veljavnega ZFPPIPP, zato mora kupec, ki je uspel na javni dražbi, pred sklenitvijo pogodbe s 

stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe in s katero pod 

materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ni ovir za sklenitev prodajne pogodbe 

smiselno po 337. čl. ZFPPIPP. Kupcu, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja morebitno zakonito 

predkupno pravico, pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom ni potrebno izdati pisne 

izjave, da ni ovir za sklenitve pogodbe po 337. čl. ZFPPIPP. 
 

o) V kolikor bi po kogentnih predpisih veljavnost pravnega posla bila 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. 
 

p) Prenos lastninske pravice na premoženju bo izveden po plačilu celotne kupnine, davščin in 
stroškov v zvezi s prenosom lastništva in po podanem soglasju stečajnega sodišča k sklenitvi 
prodajne pogodbe.  

 

q) Vsi neposredni in posredni stroški potencialnega kupca v zvezi s pripravo, nastopom na javni 
dražbi, prodajno pogodbo ali podobnim v zvezi s prodajo predmeta prodaje bremenijo 
potencialnega kupca.   

 

6. DRUGA PRAVILA JAVNE DRAŽBE 

 

a) Javno dražbo vodi in usmerja stečajni upravitelj ali druga oseba po njegovem pooblastilu (v 
nadaljevanju „stečajni upravitelj“).  

b) Neposredno pred začetkom javne dražbe se bo opravil popis navzočih na javni dražbi. Zaradi 
pravočasne izvedbe popisa, potencialnim udeležencem javne dražbe priporočamo, da so 
navzoči pred prostorom javne dražbe vsaj 15 minut pred začetkom le-te.  

c) Pristop na javno dražbo je mogoč le do razglasa stečajnega upravitelja o začetku javne dražbe, 
kasneje pristop in sodelovanje na javni dražbi, ne glede na eventuelno vplačilo varščine, nista 

več mogoča.  

d) O poteku javne dražbe se vodi zapisnik.  
e) Minimalni znesek, za katerega se cena v posameznem koraku dražbe zvišuje, znaša 1.000,00 

EUR oz. po navedbi upravitelja.  

f) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, ki je sprejeta s strani 

stečajnega upravitelja.  

g) Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, vendar ne nižjo od izklicne cene.  



h) Dražba je končana po razglasu upravitelja.  
i) Po koncu dražbe stečajni upravitelj razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in ga obvesti o času 

sklenitve pisne pogodbe, ki ne sme biti daljši od treh delovnih dni po koncu dražbe.  
j) Morebitne ugovore je mogoče vložiti neposredno pri stečajnem upravitelju dokler javna 

dražba ni zaključena. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.  
k) Za red in mir ter za učinkovit potek javne dražbe skrbi stečajni upravitelj. Uporaba 

telekomunikacijskih sredstev na javni dražbi je prepovedana. Kršitelja reda in miru javne 

dražbe oz. normalnega teka le-te lahko stečajni upravitelj odstrani z dražbe.  
l) Predmet prodaje se prodaja po določilih členov 329. do 347. veljavnega ZFPPIPP.  

 

Ogled nepremičnine in dokumentacije je možen po predhodnem dogovoru preko e-mail naslova: 

upraviteljica.cafuta@gmail.com ali na  tel: 040 477 237. 

 

 

 

Stečajna upraviteljica  
                                                                                                                             mag. Mojca Cafuta Dežman 

                                                                                                    
 

 

Priloge: 

- Obrazec izjave, v skladu z določili 337. člena ZFPPIPP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:upraviteljica.cafuta@gmail.com


 

»Obrazec izjave« 

 

 

_________________________ (naziv ponudnika)  

 

_________________________ (naslov ponudnika)  

 

_________________________(št. pošte in pošta ponudnika)  
 

_________________________(matična številka ponudnika)  
 

_________________________ (davčna številka ponudnika)  
 

 

IZJAVA (vabilo za dražbo št.: 174/2022) 

 

 

Izjavljamo:  

- Da smo proučili vabilo za prodajo / nakup v skladu z razpisom javne dražbe.  
- Da se strinjamo s pogoji prodaje in pravili postopka.  

- Da so podatki v tej ponudbi resnični.  
- Da ni ovir za sklenitev pogodbe po 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP.  
 

 

Kraj in datum:_________________________  

 

 

Ime in priimek podpisnika (čitljiva navedba):________________________  
 

 

Podpis:___________________________  

 

 

Žig (samo pravne osebe): 


