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Številka: 4939-495/2019-6
Datum: 06. 11. 2019 

OKLIC
2.  JAVNE DRAŽBE

Na podlagi 70. člena Zakona o davčnem postopku – 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 in 36/19) v zvezi s tretjim odstavkom 
195. člena  ZDavP-2 odreja Finančna uprava Republike Slovenije, Ferrarska ulica 30, 6001 Koper,  
javno dražbo blaga. 

Javna dražba bo na lokaciji Ferrarska ulica 30, 6001 Koper, dne 22.11.2019, ob 9:00 uri (pisarna 308).

Prodaja se sledeče blago:

Blago se prodaja celostno, po priloženem seznamu blaga (delitev ni možna), 419 kosov različnega 
blaga, po izklicni ceni 1.300,00 EUR, po načelu VIDENO-KUPLJENO, je brez garancije, reklamacija 
kvalitete in količine po prevzemu ni možna. 

Zaradi komercialne narave blaga, lahko na javni dražbi sodelujejo samo poslovni subjekti registrirani 
za tovrstni promet blaga.

Ogled blaga je možen po predhodni najavi na tel. 031 330-924, dne 18.11.2019, od 9:00h do 11:00h, 
na lokaciji Ferrarska ulica 30, 6001 Koper (pisarna 308).

Pred začetkom javne dražbe, do vključno dne 20.11.2019, mora ponudnik vplačati varščino ali 
predložiti ustrezen instrument za zavarovanje plačila varščine, ki znaša 10% (130,00 EUR) izklicne 
cene blaga, katerega želi dražiti.

Varščina se vplača, do vključno dne 20.11.2019, na depozitni račun številka: SI56 0110 0600 0011 
954. Pri nakazilu mora biti naveden sklic na številko odobritve (referenca): - 21- dš. plačnika (osem 
mest) -509000049519.

Predložitev kopije potrdila ali dokazila o plačilu varščine je pogoj za udeležbo na javni dražbi.

Vplačana varščina bo kupcu všteta v kupnino. Udeležencem javne dražbe, ki na javni dražbi ne bodo 
uspeli, bo varščina vrnjena oziroma predloženi instrument zavarovanja sproščen najpozneje v petih 
dneh po zaključku javne dražbe.

Zap. 
št.

Predmet 
prodaje

Št. 
kosov

Izklicna cena
(ocenjena 
vrednost) v 

EUR

Stopnja 
carine % 

Stopnja 
antidamping 
dajatve %

Stopnja 
izravnalne daj. 

%

Stopnja DMV 
%

Stopnja DDV 
% 

1.
različno blago 
po priloženem 

seznamu
419 1.300,00

po 
priloženem 
seznamu

po 
priloženem 
seznamu

po 
priloženem 
seznamu

po 
priloženem 
seznamu

po 
priloženem 
seznamu
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Udeležencu, ki javno dražbo zapusti pred njenim zaključkom ali ni pripravljen ponuditi niti izklicne cene  
ali kupcu, ki ne plača kupnine, se varščina ne vrne, morebitni predloženi instrument zavarovanja pa 
se unovči.  

Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj 
en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni. Blago se proda ponudniku, ki je ponudil najvišjo 
ceno.

Kupec mora takoj po končani dražbi oziroma najpozneje v roku 3 dni po končani dražbi plačati razliko 
kupnine na prehodni podračun številka: SI56 0110 0600 0011 954. Pri nakazilu mora biti naveden sklic 
na številko odobritve (referenca): 21- dš. plačnika (osem mest) - 609000049519. Kupljeno blago mora 
kupec prevzeti takoj po plačilu kupnine.  

Od dosežene prodajne cene mora kupec plačati še carino, DMV, antidamping dajatve, izravnalne 
dajatve in DDV kot je navedeno v predhodni tabeli, v kolikor ni predvidena oprostitev plačila teh 
dajatev. 

V kolikor želi kupec blago iznesti iz območja EU, se predhodno navedene dajatve ne obračunajo. Kot 
dokazilo namere iznosa blaga iz EU je potrebno ob prevzemu-iznosu blaga iz carinskega območja, 
Finančni upravi RS predložiti ustrezni carinski dokument.

Pripravil-a: 
Sandi VUK 
Finančni izterjevalec  
višji svetovalec III

Danjel BOŽIČ,
Vodja sektorja                              

Priloga:
- seznam blaga za prodajo z dne 6.11.2019    

Objavljeno:
- na spletni strani FURS 

- na oglasni deski FURS na spletni strani www.bolha.com

http://www.bolha.com/
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