IZVRŠITELJ
MILAN KLEMENT
Kremberk 33e, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
WWW.IZVRSITELJ-SLOVENIJA.SI
E-pošta: izvrsitelj.klement@gmail.com
Vep: izvrsitelj.klement@vep.si
Tel.št., faks.: 05-90-31-977

Naš znak: IZV 037-ŠEN/2018
Datum: 4.9.2019
Opr. št.: I 19/2011
Okrajno sodišče V ŠENTJURJU

V izvršilni zadevi upnika BRDNIK ALJOŠA, MARIBOR, ki ga zastopa FRANCI ŠOŠTERIČ
- ODVETNIK, zoper dolžnika KRIŽNIK GREGOR, bo, na podlagi pravnomočnega sklepa o
izvršbi, opravljena DRUGA prodaja zarubljenih premičnih stvari. Zarubljene premične stvari
se bodo prodajale na javni dražbi, katero bo izvršitelj opravil

dne 2.10.2019 ob 9:00 uri
na naslovu RIMSKA PLOŠČAD 19, 2250 PTUJ.
Na DRUGI javni dražbi bo izvršitelj dražil naslednje predmete z ocenjeno vrednostjo:
Zap.
Št.
1

Kom

Opis

Ocenjena vrednost

1 KOM

700,00 EUR

2

1 KOM

RENAULT MEGANE COUPE 1.6, REG.ŠT. GO UZ-118,
LETNIK 1999, VIN: VF1DA040520394318
RENAULT MEGANE CABRIO 1.6, REG.ŠT. GO DL-258,
LETNIK 2000, VIN: VF1EA04B522404195

800,00 EUR

PRAVNI POUK:
- Stvari se bodo na dražbi dražile po vrstnem redu, kot je določen v tem dražbenem razglasu.
- Izvršitelj na dražbi pojasni, pri prodaji katerih predmetov bo od udeležencev javne dražbe zahteval plačilo varščine.
- Kupci morajo plačati kupnino takoj po končani dražbi in prevzeti na dražbi kupljeno stvar.
- Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi stvarmi, bremenijo kupca.
- Kupci glede kupljenih stvari na dražbi nimajo pravic iz jamčevanja za napake stvari.
- Ogled stvari, ki se prodajajo na dražbi, je možen po predhodnem dogovoru z izvršiteljem.
- Izvršitelj pred začetkom dražbe objavi izklicno ceno, ki na prvi dražbi ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti, na drugi pa
ne sme biti nižja od 1/3 (ene tretjine) ocenjene vrednosti.
- Če premične stvari na prvi javni dražbi ne bodo prodane, lahko stranke v 30 dneh od dneva prve dražbe predlagajo drugo
dražbo.
- Glede preklica razpisanega dejanja stranke postopka opozarjam na določila 2. odst. 51. člena Pravilnika o opravljanju
službe izvršitelja.

V kolikor bi dolžnik onemogočil prodajo zarubljenih premičnin, bo odrejen prisilni vstop v prostore, kjer
se zarubljene premičnine nahajajo.

IZVRŠITELJ
Milan Klement
OBVEŠČENI:
- Pooblaščenec upnika
- Dolžnik
- Oglasna deska sodišča
- Spis
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