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Številka: 4939-800/2019-5
Datum: 13. 01. 2020 
        
                                                                   
  

OKLIC
 1. 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, 13/18 – ZJF-H  36/19 in 66/19), 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: SUPRIMA AZV, d.o.o, Na žago 6, 8351 Straža pri Novem mestu,  
dne 28.01.2020 ob 11:00 uri.

Opis odvzetih premičnin:

Zap.št. Št. 
kosov Predmet prodaje Izklicna 

cena
Stopnja 

DDV,DMV

1 1

Vrsta prevoznega sredstva: osebni avto
Znamka: RENAULT SCENIC / 1.9 / DCI
Neto moč: 88 kW
Datum prve registracije: 23.06.2004 (IT)
Število prevoženih km: neugotovljivo
Številka šasije: VF1JMRG0631818438
Opis: iztrošen akumulator, poškodovana odbijača, 
manjka levi prednji smernik, udrta leva zadnja vrata, 
poškodovana zunanja ogledala, udrtina na zadnjem 
desnem blatniku, manjka avto radio, umazana 
notranjost.
Veljavnost TP: potečen 21.02.2019

250,00 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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Zap.št. Št. 
kosov Predmet prodaje Izklicna 

cena
Stopnja 

DDV,DMV

2 1

Vrsta prevoznega sredstva: tovorni avto
Znamka: RENAULT MASTER 2.5 / DCI-keson
Neto moč: 88 kW
Leto izd/ prve reg.: 03.08.2010 (SLO)
Število prevoženih km: 511 436
Številka šasije: VF1UDC1K643256650
Opis: poškodovan prednji odbijač, okrasna plastika, 
obledeli žarometi, rahle poškodbe kesona, korozija 
strešnih nosilcev.
Veljavnost TP: potečen 24.07.2019

2.500,00 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 28.01.2020 od 09:30 do 11:00 ure, na naslovu: Na žago 
6, 8351 Straža pri Novem mestu.
Dodatne informacije lahko dobite v poslovnem času finančnega urada; v ponedeljek, torek 
in četrtek od 8. do 15. ure,  v sredo od  7. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, na tel. št.: 
031 331 022, ter 041 768 024, 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)-509000493920 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)-609000493920 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.

Od dosežene prodajne cene mora kupec plačati davek na dodano vrednost oziroma davek na 
motorna vozila, razen če ni predvidena oprostitev plačila tega davka.

                                                                                            Oskar Čas,
Objavljeno:                            vodja oddelka 
- na spletni strani GOV.SI 
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- na oglasni deski FU Ljubljana
- spletno mesto Bolha 
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