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Številka:  4939-570/2019 -114 
Datum:  17.12.2019  
 

 
OKLIC 2. JAVNE DRAŽBE 

NAJDENIH STVARI 

Na podlagi 70. člena Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 
90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19), v zvezi s tretjim odstavkom 195. člena 
ZDavP-2 in 10. členom Pravilnika o postopku z najdenimi stvarmi (Uradni list RS, št. 90/15), odreja 
Finančna uprava Republike Slovenije, Ferrarska ulica 30, 6000 Koper, javno dražbo najdenih stvari. 

Javna dražba bo potekala na naslovu, Polje 9, 6310 Izola - Isola, dne 09.01.2020 ob 10:00 uri po 
priloženem seznamu najdenih stvari. 

Stvari se prodajajo po načelu VIDENO-KUPLJENO, so brez garancije, reklamacija kvalitete po 
prevzemu ni možna. 

Ogled stvari je mogoč dne 09.01.2020, pred začetkom javne dražbe, v času od 9:00 do 10:00 ure, na 
naslovu Polje 9, 6310 Izola - Isola.  

Pogoj za sodelovanje na javni dražbi najdenih stvari je predhodna registracija udeležencev pri 
davčnemu organu na mestu izvedbe javne dražbe. Udeleženec javne dražbe izkaže svojo identiteto z 
osebnim dokumentom. 

Registracija udeležencev je možna od 9:00 ure dalje na dan izvedbe javne dražbe. 

Oseba, ki se predhodno ne registrira, na javni dražbi ne more sodelovati. 

Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik oz. dražitelj. Šteje se, da je javna dražba 
uspela, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni. Najdena stvar se proda ponudniku 
oz. dražitelju (v nadaljevanju kupec), ki je ponudil najvišjo ceno. 

Kupec mora znesek kupnine poravnati takoj na mestu javne dražbe ter kupljene stvari prevzeti takoj 
po končani javni dražbi. 

Kupnina se lahko poravna v gotovini ali s plačilno kreditno kartico (Maestro, Mastercard, Visa in 
Activa). 

Če kupec ne prevzame kupljenih stvari takoj po zaključku dražbe, preide nevarnost uničenja, 
poškodovanja ali odtujitve kupljene stvari na kupca. 

Od dosežene prodajne cene se ne plača davek na dodano vrednost – DDV.  

Dodatne informacije v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo v poslovnem času Finančnega 
urada Koper, na tel. št. 05 610 8042 ali 031 763 968, do dne javne dražbe. 
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 Danjel BOŽIČ 
Vodja sektorja 

                                                                                                         
 
 

Priloga:  

- Seznam najdenih stvari 

- 9 x fotografija najdenih stvari 

 

Objavljeno: 

- na spletni strani FURS 

- na oglasni deski FURS 

-    spletni oglasnik www.bolha.com 
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