
 

Cerkno, 18.11.2015 
 
Družba HOTEL CERKNO d.o.o., Sedejev trg 8, Cerkno objavlja 
 

JAVNO DRAŽBO 
za prodajo nepremičnine v k.o. Piran 

 
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: 
Hotel Cerkno Gostinsko turistično podjetje d.o.o., Sedejev trg 8, Cerkno. 
 
2. Opis predmeta prodaje: 
Nepremičnina, z ID znakom 2630-343/0-0, na kateri stoji stavba št. 1796 in ki v naravi predstavlja 
počitniški dom. Vrstna hiša s petimi apartmaji in skupnim stopniščem se nahaja na naslovu Resslova 
ulica 2, Piran in je oddaljena 30 m od morja. 
Energetska izkaznica stavbe št. 2015-204-206-18632 je dne 29.04.2015 izdelal Dušan Kanduč (razred 
D) in je na vpogled na sedežu prodajalca. 
 
3. Vrsta pravnega posla: 
Prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe. 
 
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: 
Izklicna cena za nepremičnino z ID znakom 2630-343/0-0 znaša 265.000,00 EUR. 
 
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.  
 
V izhodiščni vrednosti nepremičnin (in v zneske višanja) niso vključeni ustrezni davki v zvezi s 
prometom nepremičnin ter stroški v zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih mora kupec plačati po 
sklenitvi prodajne pogodbe. 
 
5. Način in rok plačila: 
Kupec mora plačati kupnino v denarju. Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa 
prodajalca, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa oz. v roku 15 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe.  
 
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla (fiksni pravni posel). 
 
Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine v navedenem roku, bo prodajni postopek 
razveljavljen in varščina zadržana. 
 
6. Kraj in čas javne dražbe: 
Javna dražba bo dne 14.12.2015 ob 09.00 uri na naslovu: 
HOTEL CERKNO d.o.o., Sedejev trg 8, Cerkno. 
 
Na javni dražbi lahko sodelujejo tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji 
(državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi 
načela vzajemnosti) in ki najpozneje do začetka postopka javne dražbe osebno ali po pooblaščencu 
prijavijo svojo udeležbo. 



 

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne 
dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi, ji izročiti na vpogled osebni 
dokument s fotografijo, ki ga je izdal pristojni državni organ (javno listino) ter predložiti izpisek iz 
sodnega registra ali drugega registra pravnih oseb. 
 
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe 
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal pristojni državni organ (javno 
listino). 
 
Če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, mora le-ta predložiti notarsko overjeno pooblastilo za 
sodelovanje na javni dražbi. 
 
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o pravočasno vplačani 
varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID številko za DDV, matično 
številko oz. EMŠO in (kontaktno) telefonsko številko. 
 
Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne 
bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 
 
7. Višina varščine: 
Dražitelji morajo najkasneje do 11.12.2015 do 12.00 ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene 
nepremičnine (tj. 26.500,00 EUR), pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu 
družbe HOTEL CERKNO d.o.o. s TRR št. SI56 0224 4001 9982 140 pri banki NLB d.d. 
 
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti 
vrnjena v roku 3 dni po končanem postopku javne dražbe. 
 
8. Ustavitev postopka: 
Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem v primeru že vplačane varščine le-to 
vrne brez obresti. 
 
9. Drugi pogoji: 
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za morebitne 
stvarne ali pravne napake nepremičnine. 
 
Nepremičnina z ID znakom 2630-343/0-0 leži na območju, ki je varovano kot kulturna dediščina. 
 
Nepremičnina z ID znakom 2630-343/0-0, ki je predmet prodaje, se nahaja znotraj območja 
predkupne pravice Občine Piran. Slednja je izdala sklep št. 3501-441/2015 z dne 16.06.2015 o 
odpovedi uveljavitve predkupne pravice na nepremičnini z ID znakom 2630-343/0-0.  
 
Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti s prodajalcem kupoprodajno 
pogodbo. 
 
 



 

Če uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, bo 
prodajno postopek razveljavljen, prodajalec pa zadrži varščino. 
 
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina vrne. 
 
Prodajalec bo izročil nepremičnino v last in posest, izdal zemljiškoknjižno dovolilo takoj po plačilu 
celotne kupnine, javnih dajatev in stroškov. 
 
Vse stroške v zvezi s pogodbo (davek na promet nepremičnin oziroma morebitni DDV, notarska 
overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo) ter morebitne druge stroške, ki bi 
nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec. 
 
10. Pravila dražbe: 
Dražbo vodi od direktorice družbe HOTEL CERKNO d.o.o. pooblaščena oseba ali za ta postopek 
imenovana komisija. Dražba je ustna. Draži lahko tisti, ki je do začetka postopka dražbe plačal 
varščino navedeno v tej objavi in to dokazal s pisnim potrdilom. 
 
Izklicna vrednost nepremičnine oz. vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev 
javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila 
izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni 
ceni je bila nepremičnina prodana in pozove kupca k podpisu pogodbe. 
 
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. 
 
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno. 
 
Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. 
 
Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 
 
Ugovore proti dražbenemu postopku je potrebno podati takoj. Morebitne ugovore reši vodja dražbe 
takoj. 
 
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri ga. Petri Borovinšek, tel. št.: (05) 
377 58 20, e-naslov: petra.borovinsek@certa.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru. 
 

Manuela Božič Badalič 
          direktorica 

 
 

 
 

mailto:petra.borovinsek@certa.si

