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Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. St 853/2009 z dne 20.4.2021 v stečajnem 
postopku nad dolžnikom MURA, European Fashion Design, Proizvodnja oblačil, d.d. – v stečaju, Plese 
2, 9000 Murska Sobota ter na podlagi čl. 334 ZFPPIPP upravitelj predlaga v objavo sledeč 

r a z p i s      j a v n e      d r a ž b e 

(z zviševanjem izklicne cene) 

ki bo dne 06. 07. 2021 ob 13.00 uri 
v prostorih upravitelja Marka Zaman s.p., Trdinova 4, 1000 Ljubljana 

pod sledečimi pogoji 

I. OPIS PREMOŽENJA, KI SE PRODAJA: 

Nepremičnine v k.o. 105 MURSKA SOBOTA: 

1. SKLOP 
- katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA stavba 10348 del stavbe 1 (ID 6325604), ID znak: del 

stavbe 105-10348-1, do celote (1/1),
- katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA stavba 10348 del stavbe 2 (ID 6325605), ID znak: del 

stavbe 105-10348-2, do celote (1/1) 
- katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA stavba 10348 del stavbe 3 (ID6325606), ID znak: del 

stavbe 105-10348-3, do celote (1/1) 
- katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA stavba 10348 del stavbe 4 (ID 6325607), ID znak: del 

stavbe 105-10348-4, do celote (1/1) 
- katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA stavba 10348 del stavbe 5 (ID6325608), ID znak: del 

stavbe 105-10348-5, do celote (1/1) 
- katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA stavba 10348 del stavbe 6 (ID 6325609), ID znak: del 

stavbe 105-10348-6, do celote (1/1) 
- katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA stavba 10348 del stavbe 10 (ID 6325613), ID znak: 

del stavbe 105-10348-10, do celote (1/1) 
- katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA stavba 10348 del stavbe 13 (ID6325616), ID znak: 

del stavbe 105-10348-13, do celote (1/1) 
- katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA parcela 4631/1 (ID 671653), ID znak: parcela 105 

4631/1, do deleža 1483/10000 celote,  
- katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA parcela 1539/10 (ID 6090353), ID znak: parcela 105 

1539/10, do deleža 2314/10000 celote. 
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2. SKLOP 
- katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA parcela 4631/4 (ID 6090363), ID znak: parcela 105 

4631/4, do celote (1/1),
- katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA parcela 4631/1 (ID 671653), ID znak: parcela 105 

4631/1, do deleža 228/10000 celote, 
- katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA parcela 1539/10 (ID 6090353), ID znak: parcela 105 

1539/10, do deleža 352/10000 celote. 

Sklopa se prodajta ločeno. 

Izklicna cena za sklop 1 znaša 149.195,85 EUR (neto), izklicna cena za sklop 2 znaša 26.649,16 EUR 
(neto) in ne vsebuje davkov, javnih dajatev in drugih stroškov vezanih na prodajo predmetnega 
premoženja. Varščina za sklop 1 znaša 14.919,59 EUR ter za sklop 2 znaša 2.664,92 EUR. 

Opis objekta EHM 

Objekt je grajen leta 1983. Temelji so betonski pasovni, konstrukcija je AB – delno skeletna, s 
pozidanimi parapeti in delno nosilnimi stenami. Stropovi so masivni. Plošča nad prvo etažo je masivna, 
nad to ploščo je izvedena poševna streha iz trapezne pločevine v majhnem naklonu. Fasada je 
izolacijska – demit obloga. Na fasadi so delno opazne poškodbe, potrebna je prenova finalnega sloja. 
Stavbno pohištvo je leseno – lazumi premaz oken, vrata so lesena. Tlaki so PVC, vhodni tlaki so kamniti, 
v pisarnah je itison. V sanitarijah je keramična obloga. Objekt je opremljen z vsemi potrebnimi 
instalacijami in sicer elektro instalacijami za potrebe moči in razsvetljave. Izvedena je instalacija 
vodovoda (hladna voda in hidrantna mreža) in kanalizacije. Ogrevanje je centralno, dovod energije, ki 
je bil prej iz skupne kotlovnice, je trenutno prekinjen oz. ni v uporabi. Trenutno prekinjeno oz. ni v 
uporabi tudi prezračevanje in lokalno klimatiziranje posameznih prostorov.  

Del stavbe EHM PISARNIŠKI PROSTORI, in sicer: katastrska občina 105 MURSKA SOBOTA stavba 10348 
del stavbe 1 (ID6325604), ID znak: del stavbe 105-10348-1, del stavbe 2 (ID6325605), ID znak: del 
stavbe 105-10348-2, del stavbe 5 (ID6325608), ID znak: del stavbe 105-10348-5 in del stavbe 6 
(ID6325609), ID znak: del stavbe 105-10348-6 v skupni izmeri 108,67 m2 je predmet veljavno 
sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom PUPPA DESIGN, d.o.o., Kupšinci 72 a, 9000 Murska 
Sobota, z veljavnostjo najemne pogodbe do dne 30.6.2021. 

V primeru, da se je ob nakupu od nepremičnine, ki je predmet tega razpisa, odbijal DDV ter bo kupec 
nepremičnine oseba, ki ni zavezanec za DDV in/ali ne poda izjave v skladu s 45. členom Zakona o davku 
na dodatno vrednost (ZDDV-1), se pri prodaji obračuna popravek odbitka DDV in se kupnina poveča za 
ta popravek odbitka DDV, izračunanega na dan sklenitve prodajne pogodbe. 

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

V kolikor bo po trenutni zakonodaji veljavnost pogodbe 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, vse v rokih, ki se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi. 

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. 
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III. POGOJI JAVNE DRAŽBE 

1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ob pogoju plačila varščine v roku, 
predpisanem v točki 3. 

2. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti originalno pisno pooblastilo in izpisek 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 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). 

3. Najmanj en (1) delovni dan pred javno dražbo mora vsak ponudnik vplačati varščino v višini iz 
točke I. tega razpisa, na TRR odprt za potrebe predmetnega stečajnega postopka št.: SI56 0234 
0001 3209 164, odprt pri NLB d.d. s pripisom namena nakazila: "Varščina sklop __".

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

5. Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo, ki bo sestavljena v skladu z določili 
ZFPPIPP, v roku treh (3) delovnih dni po opravljeni javni dražbi in v skladu s 338. čl. ZFPPIPP, v roku 
pet (5) delovnih dni v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. V primeru, da dražitelj v 
tej točko navedenih obveznosti ne izpolni, zapade vplačana varščina v stečajno maso. 

6. Kupec je dolžan po sklenitvi prodajne pogodbe plačati celotno kupnino na transakcijski račun 
stečajnega dolžnika, in sicer v roku 45 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 ara zapade v 
stečajno maso. 

7. Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče dalo soglasje k sklenitvi 
prodajne pogodbe iz 341. člena ZFPPIPP in razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne 
soglasje. Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep sodišča o soglasju k prodajni pogodbi 
ne postane pravnomočen. Navedeno velja samo za sklop 1. 

8. 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 sklenitev pogodbe po 
členu 337 ZFPPIPP. 

9. Javne dajatve in davke, skladno z veljavno zakonodajo, kakor tudi stroške v zvezi s sklenitvijo 
prodajne pogodbe ter prenosom lastništva, plača kupec. 

10. Prenos kupljenega premoženja v lastniško posest kupca bo izvršen po predhodnem plačilu celotne 
kupnine, vseh dajatev in stroškov prodaje. Prodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti, da bo 
del predmeta prodaje, ki je ob nakupu predmet najemnega razmerja kupcu (ob upoštevanju 
najemnega razmerja) izročen prost vseh oseb. 

11. Za prenos lastninske pravice na nepremičninah v korist kupca, se uporabljajo določila 2. in 3. odst. 
342. člena ZFPPIPP. Sodišče po plačilu kupnine na predlog upravitelja izda sklep o izročitvi 
nepremičnin kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist 
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kupca. Navedeni pravnomočni sklep je listina, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice v korist 
kupca in druge vpise po 89. členu v zvezi s 96. členom ZK-1. 

12. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni 
upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem postopku niti v drugem postopku 
uveljavljati: 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 kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v 
pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe. 

13. 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 z zviševanjem izklicne cene 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 4.000,00 EUR za sklop 1 ter 

800,00 EUR za sklop 2. 
4. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. 
5. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 
6. V primeru, da na dražbi sodeluje tudi predkupni upravičenec ali več njih, se dražba v drugem koraku 

vodi med najugodnejšim dražiteljem iz prvega koraka dražbe ter predkupnimi upravičenci in sicer 
po določbi člena 347 ZFPPIPP. 

7. Dražba je končana eno (1) minuto po oddaji najvišje ponudbe. 
8. Upravitelj oziroma od njega pooblaščena oseba po koncu dražbe ustno razglasi, kateri dražitelj je 

uspel na dražbi. 
9. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku 

dražbe. 
10. Ugovore reši upravitelj oziroma od njega pooblaščena oseba takoj. 
11. Za red in mir ter za učinkovit potek javne dražbe skrbi voditelj dražbe. Uporaba telekomunikacijskih 

sredstev ter fotografskih in snemalnih naprav je na javni dražbi prepovedana. Kršitelja reda in miru 
javne dražbe oz. normalnega teka le-te lahko voditelj dražbe odstrani z dražbe. 

Javna dražba bo izvedena ob upoštevanju vseh priporočenih ukrepov zaradi COVID-19, ki bodo 
veljali ob dnevu izvedbe dražbe. Upravitelj si do začetka dražbe pridržuje pravico, da dražbo 
prestavi v primeru, če glede na število prisotnih dražiteljev ne bo mogoče zagotoviti ustrezne 
varnosti pri izvedbi. 

Ogled premoženja in navezujoče dokumentacije je možen po predhodnem dogovoru z upraviteljem 
in sicer vsak delovni dan od 9. do 15. ure na telefonsko številko 01 234 25 42, na elektronski naslov: 
upravitelj@op-zaman.si. 


