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                                             VABILO K DAJANJU PONUDB 

 

ZA PRODAJO PREMOŽENJA STEČAJNEGA DOLŽNIKA ZAVEZUJOČIM 
ZBIRANJEM PONUDB 

 

 

Na podlagi 335. člena ZFPPIPP razpisujem zavezujoče zbiranje ponudb za prodajo spodaj 
opisanega premoženja, last stečajnega dolžnika, ki ga je kot način prodaje premoženja  
stečajnega dolžnika določilo naslovno sodišče s sklepom o prodaji z dne 21.7.2022 , ki je 

postal pravnomočen dne 06.08.2022. 

 

1. Opis premoženja 

 

Predmet prodaje v postopku zavezujočega zbiranja ponudb je naslednje premoženje: 
nepremičnine v k.o. 1109 – Spodnje Grušovje:  

- ID znak 1109-43/146-0, v lasti vse do celote (1/1), (ID 6381579), 
- ID znak 1109-43/147-0, v lasti vse do celote (1/1), (ID 6381582), 
- ID znak 1109-43/145-0, v lasti vse do celote (1/1), (ID 6381580), 
- ID znak 1109-43/148-0, v lasti vse do celote (1/1), (ID 6381581), 

Nepremičnine se prodajajo skupaj, kot celota. Nepremičnina je zasedena. Sodišče je 
hkrati s sklepom o prodaji naložilo dolžniku, da v roku 3 mesecev po prejemu sklepa 
izprazni stanovanjsko hišo ter jo izroči upravitelju. 
 

2. Izhodiščna cena :  56.212,00 EUR in se poveča za davke, javne dajatve in druge 
stroške vezane na prodajo tovrstnega premoženja. 

3. Varščina in številka transakcijskega računa :  5.621,20 EUR 
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Znesek varščine za predmet prodaje je potrebno vplačati najkasneje  do  poteka roka za 
oddajo ponudb na račun stečajnega dolžnika številka : IBAN: SI56 6400 0000 0271 029, 

odprt pri Primorski hranilnici d.d.  in dokazilo predložiti upravitelju skupaj s ponudbo. Če 
uspešni ponudnik ne podpiše pogodbe, šteje vplačana varščina za plačilo pogodbene kazni 
stečajnemu dolžniku.  
 

4. Rok in način oddaje ponudb 

 

Rok za oddajo ponudb je en mesec po objavi. 

Ponudbe je potrebno poslati (oddati na pošto priporočeno ali osebno vročiti) v zaprti kuverti s 

pripisom »  St 1617/2016 – ne odpiraj « na naslov stečajnega upravitelja Alenka Krivec 
Nabernik, Podgorska cesta 65, 2380 Slovenj Gradec. 

 

Upoštevajo se samo pravilne, popolne in pravočasne ponudbe. Ponudbe, ki ne 
izpolnjujejo predhodno navedenih pogojev, se zavržejo brez obravnave kot nepopolne 
vloge. 

V postopku zbiranja ponudb bo uspel ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 
 

Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb obveščeni najkasneje v roku 15 dni po 
poteku roka za oddajo ponudb. 

Premoženje, ki je predmet zavezujočega zbiranja ponudb se prodaja po načelu »videno - 

kupljeno«. Stečajni dolžnik ne odgovarja za morebitne stvarne napake premoženja, ki je 
predmet zavezujočega zbiranja ponudb.  

Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala stečajna upraviteljica na 
podlagi prejetih zavezujočih ponudb. Če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno se 
sklene pogodba s tistim, ki ponudi najkrajši rok plačila.  

Vplačana varščina najugodnejšega ponudnika se s sklenitvijo pogodbe šteje kot ara v skladu s 
338. členom ZFPPIPP. 
Uspešnemu ponudniku bo po opravljeni izbiri poslano besedilo pogodbe, katerega mora 
podpisanega vrniti v treh (3) delovnih dneh po prejemu. 

Če ponudnik, ki je uspel v postopku zavezujočega zbiranja ponudb v roku treh (3) delovnih 
dni po prejemu ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, se vplačana varščina skladno s 6. in 7. 
odstavkom 335. člena ZFPPIPP zadrži kot pogodbena kazen.  
Kupec mora preostanek kupnine (zmanjšan za vplačano varščino) plačati najkasneje v roku 60 

dni od sklenitve pogodbe, v primeru zamude mora plačati zakonske zamudne obresti.  
Če kupec po sklenitvi pogodbe ne plača celotne kupnine in stroškov v roku in tudi ne v 
petnajstih (15) dneh po poteku roka, lahko prodajalec odstopi od prodajne pogodbe brez 

dodatnega roka za izpolnitev, vplačana varščina, ara zapadeta v korist stečajne mase.  
Izročitev lastniške posesti prodanega premoženja kupcu je skladno s 4. odstavkom 339. člena 
ZFPPIPP možna šele po plačilu celotne kupnine in stroškov prodaje.  
Izhodiščna cena ne vsebuje davkov, javnih dajatev in stroškov prodaje.  
 

Ponudba oddana na priloženem obrazcu mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 
- naziv firme in sedež, davčno in matično številko pravne osebe oziroma ime in priimek ter 

stalno bivališče, EMŠO in davčno številko, če je ponudnik fizična oseba, 
- podatke o kontaktni osebi (telefon, e-mail, fax,…) 
- ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne ter rok plačila 

- potrdilo o vplačilu varščine 

- kraj in datum ponudbe 

- podpis ponudnika. 



 

5. Udeleženci postopka 

 

V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Fizične osebe 
se morajo v postopku izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Zastopniki pravnih oseb se 

izkažejo z osebnim dokumentom in aktualnim izpiskom  iz sodnega oz. poslovnega registra za 
pravno osebo. Če pravno osebo zastopa pooblaščenec, se ta izkaže s pooblastilom, osebnim 
dokumentom in aktualnim izpiskom iz sodnega oz. poslovnega registra za pravno osebo. 

 

 

6. Osebe, ki ne morejo biti kupci 

 

V skladu z določili 337. člena ZFPPIPP kupci oziroma udeleženci javnega zbiranja ponudb ne 
morejo biti sledeče osebe, ki niso predkupni upravičenci in so: 
 

- v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka funkcijo člana poslovodstva ali 
organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku, 

- družbeniki, katerih delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov, 
- osebe, ki imajo v razmerju do oseb iz prejšnjih alinej, stečajnega upravitelja ali sodnika, ki 

vodi stečajni postopek, položaj ožje povezane osebe po opredelitvi 18. člena ZFPPIPP 
zakonec, oseba, ki živi v življenjski skupnosti, otrok, posvojenec… 

- pravne osebe, v kapitalu katere ima oseba iz prejšnjih alinej delež, večji od 50 odstotkov.  

 

Uspešni ponudnik mora zraven ponudbe, v vsakem primeru pa pred sklenitvijo pogodbe, 
podpisati izjavo, da ni oseba iz 337. člena ZFPPIPP. 
 

7. Ogled premoženja in kontaktni podatki 
 

Ogled premoženja, ki je predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan ob predhodni najavi ali 

dogovoru po tel. št. 040 292 440. 
 

 

8. Sklenitev pogodbe 

 

O času in kraju sklenitve pogodbe bodo uspešni ponudniki obveščeni takoj po zaključku 
postopka. Pogodba mora biti sklenjena najkasneje v 3 delovnih dneh po prejemu obvestila o 

izboru ponudnika. 

 

V skladu z določilom 347. člena ZFPPIPP bo prodajna pogodba sklenjena pod odložnim 
pogojem, da predkupni upravičenec ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim 

pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico. 

 

Pogodba je sklenjena s podpisom obeh strank. Glede datuma sklenitve pogodbe velja, da je ta 

sklenjena z dnem, ko jo podpiše stečajni upravitelj. 
Ugovore zoper potek postopka zavezujočega zbiranja ponudb je mogoče vložiti v 5 dneh po 
prejemu poročila v pisni obliki; ugovore reši upraviteljica. 
Strošek sestave prodajne pogodbe skladno z odvetniško tarifo  znaša 540,00 EUR + DDV. 

 

 

 



9. Plačilo kupnine 

 

Kupci morajo kupnino in pripadajoči davek plačati na račun stečajnega dolžnika št. : IBAN: 

SI56 6400 0000 0271 029, odprt pri Primorski hranilnici d.d.,  najkasneje v roku 60 dni  po 

sklenitvi pogodbe. 

 

Prenos kupljenega premoženja v lastniško posest kupca bo izvršen po predhodnem plačilu 
celotne kupnine, vseh dajatev in stroškov prodaje.  
 

10. Odgovornost prodajalca in breme drugih stroškov 

 

Prodajalec – stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja. Odgovornost za 

pravne napake upraviteljica na podlagi določil 493. člena OZ (pogodbena omejitev ali 
izključitev prodajalčeve odgovornosti) in 494. člena OZ (omejitev javnopravne narave) 
izključujem. Prodajalec kupce posebej opozarja, da naj si pred oddajo zavezujoče ponudbe 
nepremično premoženje v naravi ogledajo Premoženje se prodaja po načelu »videno – 

kupljeno«.  
 

Vse dajatve, stroške prevzema in kakršnekoli druge stroške povezane s prodajo in 
prevzemom nepremičnine plača kupec. 
 

 

             Stečajna upraviteljica: 
                                                                                             Alenka Krivec Nabernik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


