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Številka: 4934-112548/2018-22
Datum: 11. 02. 2020 

OKLIC O I. JAVNI DRAŽBI

Na podlagi 195. člena Zakona o davčnem postopku–ZDavP-2 (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) odreja FURS, Finančni 
urad Ptuj, Trstenjakova 2 A, 2250 Ptuj, javno dražbo zarubljenih premičnin v postopku davčne 
izvršbe davkov in drugih obveznosti. 

Javna dražba bo v skladišču na naslovu ŠPEDICIJA GOJA, Rajšpova 22, 2250 Ptuj, in se bo 
vršila dne 10. 3. 2020 ob 10.30 uri.

Opis zarubljenih premičnin:
Zap. 
št.

Št. 
kosov

Zarubljene premičnine Ocenjena vrednost 
oz. izklicna cena

Stopnja 
DDV 

1. 220 
KOM.

MOBILNI TELEFONI APPLE 
IPHONE 7 32 GB BLACK

114.400,00 EUR 22 %

Ogled zarubljenih premičnin je možen dne 9. 3. 2020 od 10.30 do 11.00 ure na dražbenem 
prostoru. Dodatne informacije na tel.št. 02 512 26 00 (Marko Grobelnik) vsak delovni dan 
med 8. in 11. uro. 

Pred začetkom javne dražbe mora ponudnik vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene 
(11.440,00 EUR) zarubljenih premičnin. Varščina se vplača na podračun MF FURS, št. SI56 
0110 0600 0009 626, sklic 19 17741823-55000. 

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

Vplačana varščina bo kupcu šteta v kupnino. Udeležencem javne dražbe, ki na javni dražbi ne 
bodo uspeli, bo varščina vrnjena najpozneje v petih dneh po zaključku javne dražbe. 
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. 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. Premičnine se prodajo ponudniku, ki je ponudil najvišjo ceno. Na 
ponujeno najvišjo ceno se obračuna DDV v višini 22 % od ponujene cene.

Kupec mora takoj po končani dražbi oziroma najpozneje v roku 3 dni po končani dražbi plačati 
kupnino na prehodni podračun številka: SI56 0110 0600 0009 626, sklic 19 17741823-55000. 
Predaja kupljenih premičnin bo opravljena po dogovoru po plačilu celotne kupnine.

Premičnine se prodajajo na javni dražbi V CELOTI po načelu VIDENO – KUPLJENO, so brez 
garancije, reklamacija kvalitete in kvantitete po prevzemu ni možna.

                                                                                                              Tomislav Varjačić
direktor finančnega urada
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