
SGP TEHNIK d.d. – v stečaju 
opr. št. St 58/2014 

   
Na osnovi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. St 58/2014, z dne 
10.10.2018, stečajni upravitelj dolžnika 
 

o b j a v l j a 
     

III. JAVNO DRAŽBO 
z zviševanjem izklicne cene 

 
 
I. Opis premoženja, ki se prodaja: 
 
Prodaja nepremičnega premoženja stečajnega dolžnika, in sicer sledečih nepremičnin: 
 

zap. št. Opis ID znak 
Delež 

lastništva 

neto 
površina 

(m2) 

1. stavbno zemljišče parcela 2035 132/4 1/1 1.416,00 

2. stavbno zemljišče parcela 2035 132/5 1/1 492,00 

3. stavbno zemljišče parcela 2035 132/7 1/1 1.224,00 

4. stavbno zemljišče parcela 2035 132/10 1/1 140,00 

5. stavbno zemljišče parcela 2035 132/12 1/1 320,00 

6. stavbno zemljišče parcela 2035 132/13 1/1 419,00 

7. stavbno zemljišče parcela 2035 132/14 1/1 225,00 

8. stavbno zemljišče parcela 2035 132/15 1/1 682,00 

9. stavbno zemljišče parcela 2035 132/16 1/1 227,00 

10. stavbno zemljišče parcela 2035 132/19 1/1 200,00 

11. stavbno zemljišče parcela 2035 132/20 1/1 2.648,00 

12. stavbno zemljišče parcela 2035 132/22 1/1 674,00 

13. stavbno zemljišče parcela 2035 132/25 1/1 941,00 

14. 
objekt 1 (upravna stavba s trgovino in 
garažami) stavba št. 505 

  1/1 1.409,80 

15. 
objekt 2 (trgovina in garaže) stavba št. 
1187   1/1 430,40 

16. 

objekt 3 (nestanovanjski, pomožni 
objekt) stavba št. 1176   

1/1 60,00 

 
Skupna površina zemljišč 9.608,00 m2. Objekti nimajo samostojnih parcel, površina 
objektov je upoštevana v skupni površini zemljišč. 
 
Nepremičnine v naravi predstavljajo območje upravne stavbe stečajnega dolžnika na 
lokaciji Stara cesta 2 v Škofji Loki. Obsegajo upravno stavbo, trgovino, garaže in pomožni 
objekt, z dovoznimi cestami, parkirnimi površinami, dvorišči in zelenicami. 
 
Nepremičnine se prodajajo skupaj, kot nerazdružljiva celota. 
 
Stečajni upravitelj interesente obveščam, da ima na navedenih 
nepremičninah predkupno pravico Občina Škofja Loka. 
 



 
Stečajni upravitelj interesente obveščam, da iz ZK izpiskov izhaja, da je na 
posameznih navedenih nepremičninah več stvarnih pravic, in sicer neprave 
stvarne služnosti vzdrževanja in obnavljanja javnega vodovoda, javne 
kanalizacije in javnega plinovoda ter služnost za pripravo, izvršitev gradnje 
javne kanalizacije ter služnost za dostop za potrebe nadzora ter izvajanja 
vzdrževalnih in upravljavskih del v korist Občine Škofja Loka. Prav tako so 
na posameznih nepremičninah vknjižene stvarne služnosti, nujna pot v 
korist vsakokratnega lastnika parc. št 133/3 k.o. Škofja Loka.  
 
II. Vrsta javne dražbe, izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v 
posameznem koraku zvišuje 
 
Vrsta javne dražbe: javna dražba z zviševanjem izklicne cene. 
 
Izklicna cena premoženja, ki se prodaja v postopku stečaja znaša: 

 1.550.000,00 EUR 
 
Vsi davki in stroški za prenos lastništva niso vključeni v ceno in so obveznost 
kupca. 

 
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje: 

 2.000,00 EUR 
 
 

III.  Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega 
 dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati: 
 
Ponudniki morajo najkasneje en delovni dan pred izvedbo javne dražbe vplačati 
varščino v višini 155.000,00 EUR na račun stečajnega dolžnika št. SI56 0700 0000 
0203 402, odprt pri Gorenjska banka d.d., z navedbo plačilo »varščina – Upravna 
stavba«. 
 
Draži lahko le tisti ponudnik, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o 
plačilu. Vplačana varščina dražitelju, ki uspe na dražbi skladno s 6. odstavkom 333. člena 
ZFPPIPP velja kot plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ostalim 
dražiteljem, ki niso uspeli kot najboljši ponudniki, se znesek plačane varščine 
brezobrestno vrne v treh delovnih dneh po koncu javne dražbe. 
 
V primeru, da vplača varščino le en ponudnik in: se le-ta javne dražbe ne udeleži ali pa se 
je udeleži in odstopi od javne dražbe ali če na javni dražbi po izklicni ceni noče kupiti 
premoženja, ki je predmet javne dražbe, izgubi celotno varščino in nima pravice zahtevati 
vračila varščine.  
 
 
IV.  Pogoji prodaje skladno s 337. do 343. členom ZFPPIPP: 
 

1. Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni 
dovoljeno skleniti pogodbe, razen kadar gre za predkupnega upravičenca, ki v 
skladu ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico. Kupec mora pred 
sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom, stečajnemu upravitelju 
dati pisno izjavo, s katero pod materialno, odškodninsko in kazensko 



odgovornostjo izjavi, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz 337. člena 
ZFPPIPP.  
 

2. 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 overjeno pisno 
pooblastilo dražitelja, svojo identiteto pa izkažejo  z  osebnim  dokumentom  (osebna  
izkaznica,  potni  list,  veljavno  vozniško dovoljenje).  Pooblaščenci  pravnih  oseb  
morajo  na  javni  dražbi  predložiti  tudi  izpisek  iz sodnega  registra,  ki  ni  starejši  
od  3  dni,  iz  katerega  je  razviden  status  zakonitega zastopnika, ki je pooblastilo 
podpisal in overil. 
 

3. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati varščino. Skladno s 6. 
odstavkom 333. člena ZFPPIPP plačilo varščine kupca, ki sklene prodajno 
pogodbo velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. 

 
4. Prodajna pogodba med stečajnim dolžnikom in kupcem, bo sklenjena najkasneje v 

treh delovnih dneh po koncu dražbe. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, v roku 3 
dni po dražbi ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno 
kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak 
znesku varščine.  

 
5. Kupec mora celotno kupnino plačati na račun stečajnega dolžnika št. SI56 0700 

0000 0203 402, odprt pri Gorenjska banka d.d., v roku iz sklenjene pogodbe, ki 
sme biti daljši od treh mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe. V primeru zamude 
pa mora plačati zakonite zamudne obresti. Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, 
dokler sklep sodišča o soglasju k prodajni pogodbi ne postane pravnomočen (339. 
čl. ZFPPIPP).  
 

6. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik 
odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi kupcu moral dati dodatni rok za izpolnitev 
(339. čl. ZFPPIPP), pri čemer ima stečajni dolžnik pravico zadržati celotno 
vplačano varščino. 
 

7. Stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja ali 
opraviti drugih pravnih dejanj za prenos lastninske pravice ali druge 
premoženjske pravic na kupca, dokler ta ne plača celotne kupnine (339. čl. 
ZFPPIPP).  

  
8. Predmet prodaje se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Stečajni dolžnik ne 

odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje (340. čl. 
ZFPPIPP). 
 

9. Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo 
soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje (341. 
čl. ZFPPIPP). 

 
10. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva ter strošek sestave pogodbe 

niso vključeni v ceno in so obveznost kupca. 
 

11. Nepremičnina bo predana kupcu po vpisu pravnomočnosti sklepa o izročitvi 
nepremičnine kupcu v seznamu procesnih dejanj stečajnega dolžnika. 

 



 
V. Dan, ura in mesto poteka dražbe: 

 
Javna dražba bo potekala v sredo, dne 12. 12. 2018, z začetkom ob 12.00 uri, na 
sedežu stečajnega dolžnika SGP Tehnik d.d. - v stečaju, Stara cesta 2, Škofja Loka. 

 
 

VI.  Pravila javne dražbe: 
 
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj oz. od njega pooblaščena oseba. 
2. Na dražbi se prodaja nepremično premoženje, kot je navedeno v točki I tega 

 razpisa.  
3. Če več dražiteljev hkrati ponudijo izklicno ceno oziroma enako ceno v katerem od 

 nadaljnjih korakov dražbe ter ni mogoče ugotoviti kdo med njimi jo je ponudil prvi, 
 se šteje, da je zmagal na javni dražbi tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila, v kolikor je 
 več ponudnikov ponudilo enako ceno in enak rok plačila, se šteje da je zmagal tisti 
 ponudnik, ki je prvi vplačal varščino. 

4. Dražitelji lahko na dražbi zvišujejo izklicno ceno za najmanjši znesek 2.000,00 EUR. 
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. 
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 
7. Dražba je končana 3 minute po oddaji najvišje ponudbe. 
8. Stečajni upravitelj oz. 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. Ugovore reši stečajni upravitelj oz. od njega pooblaščena 
 oseba takoj. 

10. Dražitelj z vplačilom varščine sprejema vse pogoje javne dražbe, kot so navedeni v 
 tem razpisu. 

 
 
VIII. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja in 
 čas, v katerem je mogoče opraviti ogled: 
 
Vse dodatne informacije s prodajo premoženja stečajnega dolžnika, lahko zainteresirani 
ponudniki dobijo, vsak delovni dan, od 10.00 – 15.00 ure, na telefonski številki: 
031 629 527 ali preko e-maila: mateja.kosir@sgp-tehnik.si. 
 
Ogled premoženja se bo opravljal po predhodnem telefonskem ali elektronskem 
dogovoru z interesenti. 
 
 
Ljubljana, 5. 11. 2018       
            stečajni upravitelj 
            mag. Matjaž Nanut 

mailto:mateja.kosir@sgp-tehnik.si

