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Številka: 4932-245/2021-11 
Datum: 25. 08. 2021 

OKLIC 1. JAVNE DRAŽBE

Na podlagi 70. 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, 66/19, 145/20 – odl. US in 
203/20 – ZIUPOPDVE), v zvezi s tretjim odstavkom 195. člena ZDavP-2, odreja Finančna uprava 
Republike Slovenije, Finančni urad Maribor 1. javno dražbo premičnin.

Javna dražba bo v prostorih Finančnega urada Maribor, na naslovu Tržaška cesta 49, 2000   
 Maribor, v sredo dne 8. 9. 2021 ob 11:30 uri.

Zap. 
št.

EM 
v 

komp.

Predmet prodaje
Ocenjena 
vrednost  
ob rubežu        

v EUR

Stopnja 
DDV
v %

1 1

rabljen zunanji, masažni, bazen 
BARBADOS ALBA+SIV, s pokrivalom, 
ser. št. 8800618003015,                                                                        
dim: (230 x 230 x 92) cm za 5 oseb, volumen 1190 l, 
grelec 3 kW, nastavitev temperature: 15 - 40oC, 
večbarvna podvodna LED luč, 2 črpalki, 1 kos ozonator, 
masažne šobe: 41 + 6 zračnih šob, vzglavnik: 3 kos, 
el. priključek 220-240 V/50 Hz , min 20 A,
teža praznega bazena 465 kg, 
ohišje: paneli iz umetne mase - mešanica 70% lesa in 
30% PP, UV obstojno in vodoodbojno, 
ohranjenost: dobra - razvidna iz priloženih fotografij, 
datum prodaje/nakupa: 1.7.2019
tel. št. za teh. podporo: 031 353 524 in na spletu 
https://spambient.eu/kontakt/

MESTO HRAMBE: zunanji zagrajen in varovan prostor 
KC FU MB, Tržaška cesta 49

4.000,00 0,00

Premičnina se prodaja po načelu VIDENO-KUPLJENO, je brez garancije, reklamacija kvalitete 
po prevzemu ni možna. 
Ogled premičnine je možen v času uradnih ur1 Finančnega urada Maribor, na naslovu Tržaška 
cesta 49, 2000 Maribor. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo v času uradnih ur na tel. št. 
02/ 776 62 95 (g. Zavernik), do dneva javne dražbe.

1 - Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure , Torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, Sreda od 7. do 12. ure 
in od 13. do 17. ure ter Petek od 8. do 13. ure
     

https://spambient.eu/kontakt/
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Pred začetkom javne dražbe mora ponudnik vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument 
za zavarovanje plačila varščine, ki znaša 10 % izklicne cene premičnine.

Varščina se vplača na depozitni račun FURS številka oz. IBAN: SI56 0110 0600 0011 954, ki je 
odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, SI-1000, SWIFT: BSLJSI2X. Pri nakazilu 
mora biti naveden sklic na številko odobritve (referenca): SI21 P1-507008245021, pri čemer 
vplačnik varščine v sklic namesto P1 vpiše osem mestno številko, in sicer:
1. če je vplačnik rezident Republike Slovenije je P1= davčna številka vplačnika v RS,
2. če vplačnik ni rezident Republike Slovenije (tujec / tuja pravna oseba) je P1= 05980003

Predložitev kopije potrdila 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 oziroma predloženi instrument zavarovanja vrnjen(a) 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, 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. Premičnina se proda ponudniku, ki je 
ponudil najvišjo ceno.

Kupec mora vplačati znesek kupnine na depozitni račun FURS: Zavarovanje izpolnitve 
oziroma plačila davčne obveznosti številka: SI56 0110 0600 0011 954. Pri nakazilu mora biti 
naveden sklic na številko odobritve (referenca): SI21 P1-607008245021, pri čemer vplačnik 
kupnine v sklic namesto P1 navede osem mestno številko, in sicer:
1. če je kupec rezident Republike Slovenije je P1= davčna številka vplačnika v RS,
2. če kupec ni rezident Republike Slovenije (tujec / tuja pravna oseba) je P1= 05980003.

Od dosežene prodajne cene se NE plačata davek na dodano vrednost – DDV in davek na 
motorna vozila - DMV.

                            mag. Marko Horvat,
            direktor

Priloge:
- 5 x fotografije premičnin 

Objavljeno:
- na spletni strani FURS
- spletni oglasnik BOLHA.COM
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