
 

 

 

 ILIRIKA FINTRADE, finančno posredovanje, d.o.o., Ljubljana 
 

objavlja 
 
 
 
JAVNO DRAŽBO, 
 
ki bo potekala dne 20.11.2019 s pričetkom ob 09:30 uri, na naslovu Slovenska cesta 54A, 
1000 Ljubljana. 
  
 
I. Opis premoženja, ki se prodaja: 
 
1. 
Dražba ob 9:30: Predmet prodaje je samostojni poslovni prostor v pritličju stavbe »Tržnica v 
Kopru« na naslovu Koper, Pristaniška 2, s površino 15,75 m2, ID znak del stavbe 2605-1173-
28, v naravi pa poslovni prostor št. 28. Prostor je oddan v najem do 15.01.2021. 
 
Izklicna cena in varščina: 
Izklicna cena znaša 140.000,00 EUR 
Varščina znaša 10% izklicne cene, torej 14.000,00 EUR. 
 
2. 
Dražba ob 10:00: Predmet prodaje je samostojni poslovni prostor v objektu na naslovu 
Vrhnika, Cankarjev trg 7, s površino 19,46 m2, ID znak del stavbe 2002-1698-11. Prostor je 
oddan v najem do 16.03.2020. 
 
Izklicna cena in varščina: 
Izklicna cena znaša 25.000,00 EUR 
Varščina znaša 10% izklicne cene, torej 2.500,00 EUR. 
 
3. 
Dražba ob 10:30: Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju objekta na naslovu Postojna, 
Prešernova ulica 1, s površino 74,90 m2, ID znak del stavbe 2490-928-5. 
 
Izklicna cena in varščina: 
Izklicna cena znaša 75.000,00 EUR 
Varščina znaša 10% izklicne cene, torej 7.500,00 EUR. 
 
4. 
Dražba ob 11:00: Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Idrija, Lapajnetova 27, s 
površino 27,75 m2, ID znak del stavbe 2357-1736-13 in 2357-1736-14. 
 
Izklicna cena in varščina: 



 

 

 

Izklicna cena znaša 45.000,00 EUR 
Varščina znaša 10% izklicne cene, torej 4.500,00 EUR. 
 
 
5. 
Dražba ob 11:30: Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Jesenice, Cesta Maršala 
Tita 7, s površino 19,53 m2, ID znak del stavbe 2175-1029-4. Prostor je oddan v najem za 
nedoločen čas. 
 
Izklicna cena in varščina: 
Izklicna cena znaša 40.000,00 EUR 
Varščina znaša 10% izklicne cene, torej 4.000,00 EUR. 
 
 
6. 
Dražba ob 12:00: Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Maribor, Glavni trg 19A, s 
površino 53,95 m2, ID znak del stavbe 657-1991-311 (lokal št. 6). Del prostora je oddan v 
najem do 22.02.2022. 
 
Izklicna cena in varščina: 
Izklicna cena znaša 90.000,00 EUR 
Varščina znaša 10% izklicne cene, torej 9.000,00 EUR. 
 
 
7. 
Dražba ob 12:30: Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Novo mesto, Novi trg 10, s 
površino 24,16 m2, ID znak del stavbe 1456-671-21 in parkirno mesto v podzemni garaži 
(vpis etaže poteka). 
 
Izklicna cena in varščina: 
Izklicna cena znaša 90.000,00 EUR 
Varščina znaša 10% izklicne cene, torej 9.000,00 EUR. 
 
Nakazilo varščine in številka transakcijskega računa: 
 
Varščina se nakazuje na račun Ilirika fintrade d.o.o., Ljubljana, Trdinova ulica 3, številka: SI56 
0292 4001 0511 787, odprt pri NLB d.d. z namenom nakazila: »Varščina«, sklic SI00 2310-
2019. 
 
Draži lahko le tisti, ki je plačal varščino en delovni dan pred javno dražbo in to dokaže s 
pisnim dokazilom o plačilu. Vplačana varščina se dražitelju, ki uspe na dražbi in sklene 
prodajno pogodbe, šteje kot plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ostalim 
dražiteljem se znesek plačane varščine vrne v treh delovnih dneh po koncu javne dražbe brez 
obresti. 
 



 

 

 

Na dražbi se zvišuje ponujeni znesek za nepremičnino v koraku najmanj po večkratnik 
1.000,00 EUR. 
  
 
Cena je neto in ne vsebuje davščin ter stroškov prenosa lastništva. Davek je 2% davek na 
promet nepremičnin in je strošek kupca. 
 
III. Drugi pogoji prodaje 
 
III.1. Sklenitev in vsebina prodajne pogodbe 
a) Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel, in ga obvesti 
o času sklenitve pisne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni po koncu dražbe. 
c) Zastopniki pravnih oseb morajo pred pričetkom dražbe predložiti izpis iz sodnega ali 
poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 8 dni, pooblaščenci pa tudi pooblastilo za 
zastopanje. Fizične osebe se morajo pred dražbo izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. 
Vse listine, ki jih predložijo udeleženci morajo biti sestavljene in prevedene v slovenski jezik. 
d) Prodajno pogodbo, katere pripravo priskrbi prodajalec, podpišeta prodajalec in 
dražitelj, ki je na dražbi uspel, v roku treh delovnih dni po koncu dražbe, če se ne dogovorita 
za drug način podpisa pogodbe. 
e) Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, v roku iz točke a) ne podpiše pogodbe, mora 
prodajalcu plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v 
znesku, ki je enak znesku varščine. 
f) V primeru iz prejšnjega odstavka plačilo varščine velja za poplačilo pogodbene kazni in 
prodajalec obdrži plačani znesek varščine. 
g) Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine velja za plačilo 
are v znamenje sklenitve pogodbe. 
h) Rok za plačilo kupnine je 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Če zamuda kupca s 
plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko prodajalec odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi 
moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. 
i) Prodajalec kupcu izroči lastniško posest prodanega premoženja in opravi druga pravna 
dejanja za prenos lastninske in/ali druge premoženjske pravice na kupca po plačilu celotne 
kupnine. Kupec postane lastnik prodanega premoženja po plačilu celotne kupnine. 
j) Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje. 
l) Davek na promet z nepremičninami in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiški 
knjigi so strošek kupca. 
  
III.2. Pravila javne dražbe 
a) Dražbo vodi vodja dražbe. 
b) O poteku dražbe se vodi zapisnik. 
c) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba. Pri posameznem 
koraku se cena kliče trikrat. 
d) Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Ko voditelj dražbe začne z 
ugotavljanjem uspešnega dražitelja po tretjem klicu najvišje cene, dvigovanje cen ni več 
možno. 
e) Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel. 



 

 

 

f) Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o 
poteku dražbe. 
g) Ugovore reši vodja dražbe. 
 
IV. Ogled nepremičnine 
Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru, dodatne informacije in osnutek 
prodajne pogodbe se dobijo na elektronskem naslovu brane.gorse@ilirika.si 
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