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f}BEINA LENART

ZADEVA:

SpoStovani,

OBVESTILO O NAMERAVANI PRODAJI PREMOZENJA STE'AJNEGA DOdNIKA

s sklepom okroZnega sodisda v Mariboru, opr. 5t. St 40822015 z dne 8.1.2016, je bil pridet postopek osebnega
stedaja nad dolinikom Marjan Fekonja, Spodnja Volidina 8Oa,2l32VoliEina, S citiranim sklepom sem bil imenovan
za upravitelja v navedenem postopku osebnega stedaja.

Na podlagi sklepa o prodaji z dne 18.6.2018 je okroZno sodisEe v Mariboru odloiilo o prodaji naslednjih
nepremiEnin lD znak parcela 554211, ter parcela 5542/2, ki so last dolinika do celote (1/1).

Skladno s 347. dlenom ZFPPIPP vas kot predkupnega upravidenca obveidam, da je sodi5de objavilo razpis javne
draZbe zazgorai navedene nepremidnine, in sicer po izklicni ceni 37.800,00 EUR. Javna draZba se bo vrlila dne
21.11.2018 ob 15.o0 uri na naslovu Gregordideva 19, 2000 Maribor - prvo nadstropje.

Kot predkupnega upravidenca vas obve5iam, da lahko predkupno pravico uveljavljate tako, da pladate varl6ino za
udeleZbo na dra)bi v viSini 4.200,00 EUR, na draZbi izjavite, da uveljavljate predkupno pravico in podpilete
prodajno pogodbo in plaiate celotno kupnino v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe. lzrecno vas opozariam,

Glede uveljavitve predkupne pravice doloda pravila 347. Elen ZFpplpp:

(1) Pravila, dolodena v tem Ilenu, se uporabljajo za prodajo premoZenja, ki je predmet zakonite predkupne pravice ali pogodbene predkupne
pravicg ki je vpisana v zemljiiko knjigo ali drug javni register ali evidenco, z vpisom v katero se javno objavi pridobitev te pravice.

(2) Ce se premolenje iz prvega odstavka tega dlena prodaja na javni dralbi:

1. mora upravitelj:
- predkupnega upravilenca hkrati z objavo razpisa dralbe obvestiti o draZbi,
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i(lirs, ili":

pravica prenehala.



- predkupne8a upravidenca opozoriti na pogoje za uveljavitev predkupne pravice in da bo predkupna pravica prenehala, de je ne uveljavi

tako, kot je doloteno v 4. toiki tega odstavka,

- fe v naslednjem koraku dralbe cene ne sprejme noben draiitelj, predkupnemu upravidencu ponuditi, da premolenje kupi za ceno, ki joje
ponudil dralitelj, ki je v rednem koraku dralbe sprejel najviljo ceno (v nadaljnjem besedilu: zadnji redni korak draibe).

2. 6e predkupni upravitenec po zadnjem rednem koraku dralbe izjavi, da uveljavlja predkupno pravico:

- se dralba nadaljuje tako, da ima draZitelj, ki je uspel v zadnjem rednem koraku dralbe, pravico ponuditi vi5jo ceno v enem ali vea izrednih

korakih dra7be, in predkupni upravidenec ponovno uveljaviti predkupno pravico za visjo ceno v vsakem od teh izrednih korakih draibe, in

- se draiba konda, ko bodisi dralitelj odstopi od nadal.jnje dralbe bodisi predkupni upravilenec za ceno, ki jo ponudi draZitelj v zadnjem

izrednem koraku draZbe, ne uveljavi predkupne pravice.

3. de predkupni upravidenec po koraku draZbe izjavi, da uveljavlja predkupno pravico, in po tem koraku dralitelj odstopi od nadaljnje dralbe:

: s€ za skhnitev prodajne pogodbe smiselno uporablp.lo lesti do deveti'sdstavek 334. dlena tega zakona,

- mora predkupni upravidenec celotno kupnino plalati v 15 dneh po skleniWi prodajne pogodbe.

4. lahko predkupni upraviEenec uveljavi predkupno pravico tako, da:

- plada var3lino za udelelbo na dralbi,

- na dralbi izjavi, da uveljavlja predkupno pravico, in

- podpi{e prodajno pogodbo'in'pla6a celotno{<upnino-v 15'dreh po'sklenitvi prodajne'pogodbe.

(3) ee se premolenje iz prvega odstavka tega llena prodaja na podlagi zbiranja ponudb ali neposrednih pogajanj:

1. se prodajna pogodba s kupcem sklene tudi pod odlolnim pogojem, da predkupni upravilenec ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod

razveznirn pogoiem, ki se uresnidi, Ie predkupni upraviEenec uveljavi predkupno pravico,

2. mora upravitelj:

- predkupnemu upravitencu poslati besedilo pogodbe s smiselno enako vsebino, kot jo ima pogodba, ki jo je poslal ponudniku, ki je uspel v

postopku zbiranja ponudb po petem odstavku 335. dlena tega zakona, ali sklenil s kupcem na podlagi neposrednih pogajanj,

- predkupnega upravidenca pozvati, da mu v 15 dneh po prejemu vrne podpisan izvod pogodbe in plada celotno kupnino v skladu s pogodbo,

tn

- predkupnega.upravitenca opozoriti, da'bo predkupna pravica prenehala,'& je ne uveljavi td<o, kotje dololeno v3. todki tega odstavks,

3. lahko predkupni upravilenec uveljavi predkupno pravico tako, da v 15 dneh po prejemu besedila pogodbe in poziva upravitelja iz 2. tolke

tega odstavka vrne podpisan izvod pogodbe in plaaa celotno kupnino v skladu s pogodbo.

(4) Ne glede na sploSna pravila, ki bi se uporabljala za uveljavitw predkupne pravice, ee nad predkupnim zavezancem ne bi bil zalet stetajni

postopek, lahko predkupni upraviEenec po zaletku ste€ajnega postopka nad predkupnim zavezancem uveljavi predkupno pravico samo tako,

kot je dolo[eno v drugem ali tretjem odstavku tega dlena.

Javna draiba je objavljena pod opr. 5t. St 4087/2015. V kolikor potrebujete Ee kaklne informacije, sem vam na

voljo. Prav tako je bilo za potrebe prodaje narejeno cenitveno porodilo, ki ga lahko v primeru, da je za vas predmet

prodaje zanimiv, dobite na vpogled pri steaajnemu upravitelju.

S spo5tovanjem,

Priloga:

- Razpis za javno draZbo z dne 4.10.2018.

upravitelj



BEtttAMlN PACNI( - upraviteliv postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidaci!e
Benjamin patnik s.p., matiina it.: 6944612000

Naslov:

Telefon:
Elektronska poita:
Varen elektronski predal;

Koroika cesta 74, 20O0 Maribor
040/891-005
pisarna.pacnik@gmail.com
pisarna,pacnik@vep.si

Na podlagi pravnomodnega sklepa okroinega sodiida v Mariboru, opr. it. st 40g220j.5 z dne j.g.6.201g,
pravnomodnega dne 4.7.2078, v postopku osebnega steaaja nad dolinikom Fekonja Marjanom, Spodnja Volidina
8Oa,2232 Volitina,

upravitelj objavljam prodajo nepremidnega premoienja steiajnega dolinika

NA sESfl JAVNI ONNZBI

z zvi5evanjem izklicne cene

naslovu Gregordideva 19, 2000 Maribor - prvo nadstropje.ki se bo vriila dne 21.11.2018 ob 15.(D uri na

l" oPlsPsEMOzEr\llA.tNIZXUCf\lACE{A

Nepremidnine, ki so predmet javne draZbe:

5.54. SPODNJA VOLITINA

120)

E



lzklkna cena le 37.800.00 EUR. Varstina se dolod v vlllnl 3.780.00 EUR.

Na\redene nepremllnlne se Drodalalo skuDal kot celota.

Stetalni dolrnlk le lastnlk navedenlh nepremlEnln do celote (L/11.

Za zgoraj navedene nepremianine se izklicna cena v posameznem koraku zviSuje najmanj po 1.000,00 EUR oziroma

niegov veekratnik.

II. PC'GOIIIAVNEDRAzBE

1. Premoienje se proda po naielu >videno - kupljenor. stefajni dolinik ne odgovarja za stvarne napake

premo;enja, kije predmet prodaje.

2. lzklicna cena ne vsebuje nobenih davliin in prispevkov. Daviiine in prispevki se zaraEunajo dodatno in

sicer na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroike v zvezi s prenosom lastnistva in realizacijo

prodaje v celoti plada kupec (okvirno stroiki znaia.io cca. 550,00 EUR).

3. Dra:itelji morajo najkasneje en delovni dan pred zaaetkom javne draibe plaiati varidino v viEini 3.780,m

EUR. VarsEina se nakaie na fiduciarni raaun steaajnega dolinika Fekonja Marjana, in sicer 5t. 5156 0510

G014522 dsl, odprt priTqtanka d.'d. Draiiteljimorajora jrvni draitipredloiiti dokazilo o pladiluvarieine.

4. S plaEilom variEine vsak draiitelj, tudi ie je edini, sprejme obveznost pristopiti kjavni draZbi. V primeru,

da draiitelj ne pristopi k javni draibi oz. od draibe odstopi tako, da za predmet proda.ie ni pripravljen

pladati niti izklicne cene, ie vplaEana varSEina zapade v korist stedajne mase. V primeru, de.ie ved kupcev

plaialo varieino, pristopilo na draibo in draiilo, vendar tako, da nobeden od njih ni pripravljen plaiati za

predmet prodaje vei kot znaia izklicna cena ali n3jviija izdraiena cena, pri kateri vztra.lata dva ali vee

draiiteljev, se premoienje proda tistemu, ki ponudi najkrajsi rok plaEila oz. v primeru, Ee veE ponudnikov

ponudi enak najkrajsi rok pladila tistemu, ki.ie prvi plaEal variEino {datum in ura prejema varsaine na TRR

stedajnega dolinika).

5. Kupec, ki bo na draibi uspel, mora skleniti prodaino pogodbo najkasnejev roku 3 delovnih dni po pre.lemu

pogodbe in vplaiati preostanek kupnine na transakci.iski raaun stedajnega dolinika (kot navedeno zgoraj)

v dogovorlerrem roku, vsrdar najlGsreje v'roku 3 mesecev od dne\ra s*lerlitve ptodajne pogodbe.

6. Plalilo varltine (za dralitelja, ki uspe na draibi in podpise prodaino pogodbo) velja za plaiilo are v

znamenje skleniwe prodarne pogodbe (6. te. 333. al. ZFPPIPP) in bo viteto v kupnino predmeta prodaje.

Prodajna pogodba se sklene pod odloinim pogojem, da bo sodiite k njej dalo soglasje, in pod razveznim

pogojem, ki se uresnili, de sodiite zavrne soglasje.

7. V primeru, da uspeini draiitelj v roku, dolotenem v ta.5 ne sklene pogodbe aliod pogodbe odstopi oz. v

roku ne plata kupnine (ve. kot 15 dni v zamudi), ima steiajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe

oziroma razdretiie sklenjeno pogodbo in sicer brez dodatnega roka za jzpolnitev. V tem primeru vpladana

varilina, ara, ali morebitna delna vplaEila zapadejo v korist steaajne mase.

8. Neuspeinim draiite[em se varliina v roku 3 delovnih dni po koncu javne dra:be brezobrestno vrne na

njihov raaun, s katerega ie Ula plaiana.

9. UdeleiE-nec, *iriuspel na jav i'draibi, upnift, prcd'ln:pni upravidenec alitretja oseba ni upraviaeara niti v

steaajnem postopku, niti v drugem postopku uveljaviti zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev nlanosti

prodajne pogodbe, rahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoii z njim, zahtevka za

razveljavitev ali ugotoritev niinosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska

ali druga premoZenjska pravica na kupca ali katerega koli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega

v pravice, kijih pridobi kupec s skleniwijo ali azpolnitvijo prodajne pogodbe (5. odst. 342 il. ZFPPIPP).

10. S platilom kupnine prenehajo pravice tretjih na premoienju, ki je predmet prodajne pogodbe in so

navedene v Elenu 342/TZFPPIPP.

11. Osebe s katerimi ni dovoljeno skleniti pogodbe o prodaji premorenja so navedene v 337. ;1. veljavnega

ZFPPIPP, zato mora kupec, ki je uspel na javni drarbi pred sklenitvijo pogodbe stetainemu doliniku



predloriti izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ni ovir za sklenitev
prodajne pogodbe smiselno 337. dl. ZFpplpp.

Prenos lastninske pravice na premozenju in izroaitev premoienja v posest kupca bo izvrlena po plaailu
celotne kupnine, davidin in stroskov v zvezi s prenosom lastniltva ter po soglasju sodilda k sklenitvi
prodajne pogodbe. Ob primopredaji bosta stranki sestavili posebnizapisnik.

vsi neposredni in posredni stroiki potencialnega kupca v zvezi s pripravo, nastopom na javni drazbi,
prodajno pogodbo ali podobnim v:ve2j s prodalo predmeta prodale bremenijo potencialnega kupca.
Ogled premoienja, ki se prodaja in dokumentacije, je moien po predhodnem dogovoru. Za vse
informacije o predmetu prodaje in vpogled v cenitveno poroailo se obrnite na upravitelja, Benjamina
Padnika, na mailr pisarna.pacnik@gmail.com.

DRUGA PRAVILA JAV}IE DRAzBE

Za javno draibo velja.jo naslednja pravila:

l Javno draibo vodi in usmerja steiajni upravitelj alidruga oseba po njegovem pooblastilu (v nadaljevanju
,,steiajni upravitelj").

2. Fizitna oseba se izkale z osebnim dokumentom. Poobla3denci fiziinih oseb morajo na javni draibi
predloiiti vel.iavno pisno pooblastilo, pooblalienci pravnih oseb pa tudi kopiio izpiska iz sodnega registra
2a pravno osebo (rz. pis rhaksimalno na 3 koledarski dan pred dnevom dralbe)'tei. veljavno pooLilastiloza
zastopanje pravne osebe.

3. Neposredno pred zadetkom javne draibe se bo opravil popis navzoiih na javni draZbi. zaradi pravoiasne
izvedbe popisa, potenciarnim udereiencem javne draibe priporodamo, da so navzodi pred prostorom
javne draibe vsaj 15 minut pred zaietkom le-te.

4. Prtstop ru Fvno dralbo i€ mogoi le do ra4lasa steiajn€ga upravit€lja o aietku javne draibe, kasnele
pristop in sodelovanje na iavni dra:bi, ne grede na eventualno pradilo varidine, ni vet mogode.

5. O poteku javne draibe se vodi zapisnik.

6. Minimalniznesek za katerega se cena v posameznem koraku draibe zviSuje znaSa 1.OOO,0O EUR oz. njegov
vedkratnik.

7. Dra:iteljje vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana visja ponudba.
8. Na draibi uspe tisti draiitelj, ki ponudi najviljo ceno, vendar ne niZjo od izklicne cene.
9. Draiba je kondana po razglasu upraviteija.
10. Po koncu drazbe, voditelj draibe razglasi draiitelja, ki ie na drazbi uspel in ga obvesti o tasu sklenitve

pisne pogodbe, ki ne sme bitidaljiiod treh delovnih dni po koncu draibe.
11. Ugovore .ie mogode vloZiti dokler ni za kljudena javna d raZba. Ugovore reir steaa.jni upravitelj takoj.
12. za red in mir ter za udinksvit potek iavne drafue slabi stedajni upravitelj. Lfooraba telekomunikacijskih

sredstev na javni draibije prepovedana. Kriitelja reda in miru javne draibe oz. normalnega teka le-te
lahko stedajni upravitelj odstrani z draibe.

13. Predmet prodaie se proda.ia po dolodilih -lenov 329. do 347. vel1avnega Zakona o finandnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Maribor, 4.10.2018

upravitelj

Benjomin Paanik

PriloSe:

- Obrazec izlave, v skladu z dotoaili 337. alenom ZFpptpp

74.

It.



_( mutiina ite v it ka pan ud n I ku)
( davino itevilka po nud ni ka)

IZJAVA (vabilo zo drdbo lL : St t1087fr015l

lzjavljamo:
- Da smo prouiili vobilo zo prodaio / nokup v skladu z razpisom iavne droibe.
- Do se strinjoma s pogoji prodoie in pravili postopka.

- Do so podotki vtej ponudi resnitni.

- Do ni ovir za sklenitev pogadbe po 7. odstovku 337. il. ZFPPIPP.

'tme in priimek podpisniko (titliiva novedbo):-

Zig: (somo provne osebe):

>Obrozec izjove<

(noziv ponudniko)
(naslov ponudniko)
(it, poite In poito ponudniko)


