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Številka: 4939-338/2019-6
Datum: 27. 06. 2019 
        
                                                                     

OKLIC
 PRVE IN DRUGE JAVNE DRAŽBE

Na podlagi 70. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – 
UPB4, 32/12, 94/12, 101/13, - ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US25/14-ZFU, 40/14 - ZIN-B, 
90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H), v zvezi s tretjim odstavkom 195. člena ZDavP-2 
odreja Finančna uprava Republike Slovenije, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, javno dražbo, na 
podlagi 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno 
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US, 32/16 15/17 – odl. US) odvzetih vozil.

Javna dražba bo na naslovu Veliko Mlačevo 59 E, v Grosupljem, (razgradnja vozil), na 
ograjenem parkirišču last AVTOTRANSPORTI KASTELEC, Kastelec Lado s.p., Adamičeva cesta 
57, 1290 Grosuplje,  dne 08.07.2019 ob 10:00 uri.

Opis odvzetih premičnin:

1. JAVNA DRAŽBA

Zap.št. Št. 
kosov Predmet prodaje Izklicna 

cena
Stopnja 

DDV,DMV

1 1

Vrsta prevoznega sredstva: kolo z motorjem
Znamka: TOMOS AUTOMATIC A3 ML
Gibna prostornina motorja: 49 cm3
Leto izd/ prve reg.: 1985
Število prevoženih km: 4241
Številka okvirja: 497947
Opis stanja: rahla poškodba prednjih vilic, kolo z 
motorjem dobro ohranjeno.
Kolo z motorjem ni vpisano v uradne evidence !

100,00 0%

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011553
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123643
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134127
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143647
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20111376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013786
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143705
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2. JAVNA DRAŽBA

1 1

Vrsta prevoznega sredstva: osebni avtomobil
Znamka: NISSAN PRIMERA / WAGON 1.9 / TD
Neto moč: 88 kW
Leto izd/ prve reg.: 31.03.2004 (Italija)
Število prevoženih km: 256 494
Številka šasije: SJNTFAP12U0160888
Opis: poškodovana odbijača, vsi blatniki, zadnja 
desna luč, poškodba vetrobranskega stekla.
Veljavnost TP: 04.02.2020

100,00 0%

2 1

Vrsta prevoznega sredstva: osebni avtomobil
Znamka: CHEVROLET CRUZE / 1.8 / 16V
Neto moč: 104 kW
Leto izd/ prve reg.: 27.11.2009 (Slovenija)
Število prevoženih km: 107 360
Številka šasije: KL1JF6959AK553172
Opis: poškodovana odbijača, ponekod korozija na 
vratih, poškodovana prtljažna vrata.
Veljavnost TP: 27.11.2019

1.500,00 0%

Premičnine se prodajo na javni dražbi po načelu VIDENO – KUPLJENO, je brez garancij, 
reklamacija po prevzemu ni mogoča.

Ogled odvzete premičnine je mogoč dne 08.07.2019 od 08:30 do 10:00 ure, na naslovu: Veliko 
Mlačevo 59 E, v Grosupljem, na ograjenem parkirišču last AVTOTRANSPORTI KASTELEC 
Kastelec Lado s.p., Adamičeva cesta 57, 1290 Grosuplje.
Dodatne informacije lahko dobite v poslovnem času finančnega urada od 8 do 13 ure na 
tel. št.:  041 768 024 in 031 331 022 ter 031 331 045 do dneva dražbe.

Pred začetkom javne dražbe mora ponudnik vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument 
zavarovanja plačila varščine v višini 10% izklicne cene odvzetih premičnin, ki jih želi dražiti, 
vendar pa znesek ne more biti nižji od 40,00 EUR. 

Varščina se vplača pred samo dražbo na dražbenem prostoru v gotovini ali pa se vplača na 
depozitni račun FURS, številka SI56 0110 0600 0011 954. Pri nakazilu mora biti naveden sklic: 
21 (DŠ kupca)-509000493919 in namen: Plačilo varščine. Predložitev kopije potrdila o plačilu 
varščine je pogoj za udeležbo na javni dražbi.

Udeležencu javne dražbe, ki na javni dražbi ni uspel, se vplačana varščina vrne oziroma 
predloženi instrument zavarovanja varščine sprosti najpozneje v petih dneh po koncu javne 
dražbe.
Udeležencu javne dražbe, ki javno dražbo zapusti pred njenim koncem ali ni pripravljen ponuditi 
niti izklicne cene, ali kupcu, ki ni plačal kupnine se varščina ne vrne, predloženi instrument 
zavarovanja varščine 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. Premičnino se proda ponudniku, ki je 
ponudil najvišjo ceno.

Kupec mora položiti znesek kupnine na depozitni račun FURS št. SI56 0110 0600 0011 954, sklic 
na št. 21 (DŠ kupca)-609000493919 ter prevzeti kupljene premičnine takoj po končani javni 
dražbi. 

Če kupec ne prevzame kupljenih premičnin takoj po zaključku dražbe, preide nevarnost uničenja, 
poškodovanja ali odtujitve kupljene premičnine na kupca.
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Od dosežene prodajne cene mora kupec plačati davek na dodano vrednost oziroma davek na 
motorna vozila, razen če ni predvidena oprostitev plačila tega davka.

                                                                                         Jana Fabjan,
           vodja sektorja

Objavljeno:
- na spletni strani FURS
- na oglasni deski FU Ljubljana
- spletno mesto Bolha.com
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