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OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 
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Zadeva št. 30/21: 
 
 
VABILO K DAJANJU PONUDB 
       
 
V povezavi s pravnomočnim sklepom naslovnega sodišča o prodaji premoženja stečajnega dolžnika 
z dne 12. 6. 2020 v prilogi v skladu s 335. členom ZFPPIPP pošiljam vabilo k dajanju ponudb. 
 
 
 
Lep pozdrav! 
 
 
 
Stečajni upravitelj: 
dr. Drago Dubrovski 
 

 
 
Priloga: 

- vabilo k dajanju ponudb 
 
 
 
Slov. Konjice, 14. 6. 2021 
 
 
 
 
 
 



Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti z dne 12. 6. 2020, ki se nanaša 
na prodajo premoženja stečajnega dolžnika, opr. št. St 3083/2019, stečajni upravitelj v stečajnem 
postopku nad dolžnikom 
 
KOCET, trgovina in storitve, d.o.o. – v stečaju, Kranjčeva 61, 9220 Lendava 
 
 

objavlja 
 

PRODAJO Z ZBIRANJEM ZAVEZUJOČIH PONUDB 
 
 

Predmet prodaje je: 
 
 trgovski objekt Kocet Velika Polana, Velika Polana 125, Velika Polana, ki v naravi zajema 

trgovinske prostore skupne neto površine 508,28 m2, k.o. 160 Velika Polana, parc. št. 2946 (ID 
3938351). 

 
Izhodiščna cena: 302.000,00 EUR.  
 
 
Interesenti morajo ponudbe poslati s priporočenim pismom s povratnico do vključno 10. 9. 2021 na 
naslov stečajnega upravitelja: dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, 3210 Slov. Konjice, z oznako »Ne 
odpiraj – javni razpis«.  
 
Stečajni dolžnik bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, 
vendar ne nižje od izhodiščne cene; če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa s tistim, 
ki bo ponudil najkrajši rok plačila. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe dati pisno izjavo, da ni ovir 
za sklenitev pogodbe iz 1. odst. 337. člena ZFPPIPP.  
 
Prodajna pogodba se sklepa pod odložnim in razveznim pogojem iz 341. člena ZFPPIPP (soglasje 
sodišča k sklenitvi prodajne pogodbe) in 347. člena ZFPPIPP (uveljavitev predkupne pravice). Na 
navedenem premoženju obstaja pogodbena predkupna pravica najemnika za obdobje trajanja 
najema. 
 
Ponudniki morajo v tem roku plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene v znesku 30.200,00 EUR 
na transakcijski račun stečajnega dolžnika, odprtem pri NKBM, d.d., št. SI56 0400 0026 6050 668. 
Ponudbe bodo odprte komisijsko. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v petih dneh po poteku 
roka za oddajo ponudb. Izbrani ponudnik mora podpisano kupoprodajno pogodbo vrniti v treh 
delovnih dneh po prejemu obvestila o izboru, kupnino pa plačati v treh mesecih po podpisu 
pogodbe. Če uspešni ponudnik ne vrne podpisanega izvoda pogodbe v omenjenem roku, stečajni 
dolžnik varščino zadrži kot pogodbeno kazen. Uspešnemu ponudniku se plačilo varščine šteje kot 
plačilo are.  
 
Pri razpisu za zbiranje ponudb lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki se izkažejo s potrdilom o 
državljanstvu RS, in pravne osebe, ki predložijo sklep o registraciji v RS. Tuje pravne in fizične osebe 
lahko kupujejo nepremičnine v skladu s slovenskimi predpisi.  
 



Premoženje se prodaja po načelu videno-kupljeno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake 
premoženja, ki je predmet prodaje. Izročitev v posest bo mogoča takoj po plačilu celotne kupnine, 
ki je enaka ceni, ki jo bo ponudil izbrani ponudnik, in morebitnim transakcijskim stroškom (davki, 
stroški prevzema nepremičnine). Oprema v trgovskem objektu ni predmet prodaje. Šteje se, da je 
bila nepremičnina kupcu izročena, ko postane sklep sodišča o prenosu lastninske pravice na kupca 
pravnomočen.  
 
Podrobnejše informacije o nepremičnini in služnostnih pravicah so razvidne iz cenitvenega poročila, 
ki je na voljo na grm.roman@siol.net ali tel. št. 041 603 946, kjer se je mogoče dogovoriti tudi za ogled 
predmeta prodaje. 
 
 
 
 
 


