
 

IZVRŠITELJ Simon JOVIĆ 

Čirče 18, 4000 KRANJ                                                               

Tel: 04 55 55 530 | 04 55 55 531 

Fax: 04 55 55 532    

Okrajno sodišče v Žalcu 
Levstikova 14 
3310 Žalec 
 
 
 
Št. zadeve, ki se vodi na sodišču In 124/2012 
Označba spisa pri izvršitelju 1968/2017 
           
 
Upnik: Raiffeisenbank Eberndorf Gen.m.b.H., Bahnstraße 22, 9141 Eberndorf - Austria 
Dolžnik: CLAUDIJA HOČEVAR, TOMŠIČEVA ULICA 1 A, 3310 ŽALEC 
Zaradi izterjave 189.960,77 EUR s pp 
 

D R A Ž B E N I      R A Z G L A S  - druga javna dražba 

 

Dne 09.01.2020 ob 10:00 uri bodo na naslovu ČIRČE 18, 4000 KRANJ na javni dražbi 
naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo: 

Zap. Št.  Opis predmeta Opomba Hramba Ocenjena 
vrednost EUR 

1 
2 
 

VOLVO V40 1.9 
RENAULT SCENIC 1.5 DCI 
 

letnik 2001 
letnik 2007 
 

Dolžnik 
Dolžnik 
 

900,00 
3000,00 
 

Prodaja poteka po sistemu videno-kupljeno. 

Stroški in davki bremenijo kupca.  

Kupci so dolžni kupnino izplačati takoj po dražbi oziroma kasneje, če se tako dogovori z 
pomočnikom izvršitelja.  

 

• Udeležencem bo dano pojasnilo, da se stvari prodajajo samo, če dražitelj takoj položi 
kupnino v gotovini in stvar prevzame ter  da je dražitelj, ki odstopi od prodaje, ker ni 
položil kupnine, dolžan plačati razliko v ceni, ki je nastala s prodajo naslednjemu 

 

 



najboljšemu ponudniku na isti dražbi oziroma s prodajo na ponovljeni dražbi ter stroške 
ponovljene dražbe (3. odstavek 92. čl. Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja Uradni list 
RS St. 18/21-02-2003)  

• Na 2. dražbi se smejo stvari prodati pod ocenjeno vrednostjo, vendar ne pod tretjino te 
vrednosti. (94. Čl. ZIZ) 

• Sodišče lahko izreče denarno kazen fizični osebi do 10.000,00 EUR, pravni osebi in 
podjetniku pa do 100.000,00 EUR, če v nasprotju z odločitvijo sodišča skriva, poškoduje ali 
uničuje svoje premoženje in če izvršitelja ovira pri opravljanju posameznih dejanj izvršbe 
ali zavarovanja (33. čl. ZIZ). 

• Če stvari ni bilo mogoče prodati niti na drugi dražbi, sodišče ustavi izvršbo. V sklepu o 
ustavitvi izvršbe sodišče navede, da ima dolžnik pravico prevzeti zarubljene stvari (95. čl. 
ZIZ). Če predmetov ne prevzame izvršitelj ravna v skladu z 3. Odstavkom 95. Člena 
Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, ki določa, da če dolžnik v roku 30 dni od 
prejema sklepa o ustavitvi izvršbe ne prevzame predmetov, da izvršitelj obvesti, da mora 
stvari prevzeti v roku 7 dni in da bo zarubljene stvari po poteku tega roka uničil. Uničenje 
izvršitelj zaznamuje v zapisniku rubeža.  

• Izvršitelj pri prodanem predmetu kupcu na vplačano kupnino obračuna DDV, ter kupcu 
izda dokument skladno s Pravilnikom o vsebini dokumenta, ki ga izda izvršitelj o prodaji 
premičnine (Uradni list RS 5t. 19 124. 2. 2OO3). 

• Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik 
ni bil njen lastnik, - kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari (7. in 8. odstavek 
96. člena ZlZ-a Ur. 1.RS II. 312007). 

• Ogled predmetov je možen 15 min. pred pričetkom dražbe 

• Stvari, ki so v hrambi pri dolžniku,upniku ali pri kom drugem, lahko izvršitelj takoj 
prevzame, če jih je zaradi oprave prodaje potrebno odpeljati na drug kraj (86.čl. 
Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja Uradni list RS št. 18/21-02-2003)  

• Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki najpozneje tri delovne dni pred dražbo položijo 
varščino v višini 10% od izklicne cene skupnega zneska, na račun št. SI56 0312 8100 1113 
127  Izvršitelja Simona Jovića, Čirče 18, 4000 Kranj. Potrdilo o plačilu se pošlje na mail 
racunovodstvo@izvrsitelj-jovic.si V kolikor varščina ni poravnana, k dražbi ne morete 
pristopiti. 

Informacije pomočnik izvršitelja Simona Eisenhut 031 397 141 in pisarna 040 820 013. 

 
 

Kranj, dne 10.12.2019 
                                             

 
Poslano:  

• Okrajno sodišče v Žalcu, oglasna deska 

• Dolžniku 

• Upniku 

Izvršitelj  
Simon Jović 


