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REPUBLIKA SLOVENIJA
LUKA ŠTOLFA - IZVRŠITELJ
Ankaranska cesta 7, 6000 Koper

T: +386 40 881 885
E: info@izvstolfa.si
www.izvstolfa.si

IRENA ZUPAN#HD18Z#

OKLIC JAVNE DRAŽBE

Opr. št.: VL 125300/2019
Okrajno sodišče v Kopru
Izv. št.: IZV 2020/00059
Koper, 27.08.2020

Upnik
Dolžnik
zaradi izterjave

BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana
IRENA ZUPAN, KLARIČEVA ULICA 15, 6000 Koper
288,42 EUR s pp

1. javna dražba bo potekala na naslovu KLARIČEVA ULICA 15, Koper
dne 17.09.2020 s pričetkom ob 09:30 uri za predmete po naslednjem vrstnem redu:
Zap.št. Opis predmeta
1 Motorno vozilo PEUGEOT 5008 1.6 HDI, VIN
VF30A9HR8BS327979, Prva reg. 2011-02-04,
KP UV-510

Opomba

Hramba
dolžnik

Vrednost
EUR
3.000,00

OPOZORILO DOLŽNIKU - 223. člen Kazenski zakonik RS (Oškodovanje tujih pravic)
(1) Kdor, zato da bi komu preprečil uveljavitev stvarne pravice, odtuji, uniči, poškoduje ali vzame svojo stvar, na kateri
ima ta zastavno pravico ali pravico užitka, in ga s tem oškoduje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje tudi, kdor, zato da bi preprečil plačilo upnika, med prisilno izvršbo uniči, poškoduje, odtuji ali skrije
dele svojega premoženja in s tem upnika oškoduje.
(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog.
Ogled predmetov je mogoč 15 minut pred pričetkom dražbe. Varščina znaša 10% izklicne cene predmeta in je vplačljiva
pred pričetkom dražbe. Izvršitelj domakne stvar najboljšemu ponudniku, če tudi po dvakratnem pozivu na morebitno višjo
ponudbo slednja ni podana. Dražitelj mora kupnino položiti v gotovini takoj po končani dražbi in stvar prevzeti. Kupec
glede prodane stvari nima pravic iz jamčevanja za napake stvari. Morebitni stroški in davki bremenijo kupca. V primeru
neuspešne dražbe lahko stranke v postopku v roku 30 dni od dneva prve dražbe predlagajo ponovno prodajo.

Neprodani predmeti bodo po predlogu upnika odpeljani v skladišče izvršitelja, kjer bodo
prodani na DRUGI javni dražbi. Izklicna cena predmetov na 2. javni dražbi znaša 1/3
ocenjene vrednosti predmetov.

Luka ŠTOLFA
izvršitelj
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