#D26RZ#
Izvršitelj
IVKOVIČ GORAN, univ. dipl. prav.
Ljubljanska cesta 84, 1230 Domžale
Tel.: 051 343 274, Fax: (01) 724 84 23

Okrajno sodišče v Ajdovščini
Gregorčičeva 28
5270 Ajdovščina

Št. sodišča: VL 17/76921
Št. izvršitelja: IZV 2018/02565
Št. upnika:
Datum: 01.12.2020
DRAŽBENI

RAZGLAS

V izvršilni zadevi upnika UniCredit Banka Slovenija d.d. , ki ga zastopa odv. pisarna Lepoša d.o.o., proti dolžniku LEMUT
ANJA, zaradi izterjave 456,11 EUR s p.p., vas obveščamo, da se bo dne 12.02.2021 ob 10:00 uri, na naslovu:
GRADIŠKA CESTA 9, 5271 Vipava, vršila druga javna dražba, naslednjih predmetov z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št.
1
2
3

Opis predmeta
POMIVALNI STROJ ZNAMKE BEKO
LCD TV ZNAMKE SAMSUNG- DIAGONALA 137 CM
OMARICE S STEKLENO VITRINO

Vrednost EUR
150,00
450,00
250,00

• Prodaja poteka po sistemu videno - kupljeno
• Stroški in davki bremenijo kupca
Izvršitelj Goran Ivkovič,
univ. dipl. prav
Informacije pomočnik izvršitelja; Ivan Primožič, 051 303 791
Skladno z 91. členom Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, si izvršitelj pridržuje pravico, da:
• potencialni kupec najkasneje v roku pet dni pred javno dražbo pisno poda prijavo za udeležbo na elektronski
naslov referenti.goran@izvrsitelj.net oziroma po pošti na naslov izvršitelja. V prijavi mora navesti št. spisa pri
izvršitelju, ime in priimek ter kontaktne podatke.
• dražbo prekliče zaradi poplačila terjatve.
• se stvari na dražbi dražijo po vrstnem redu, kot je določen v tem dražbenem razglasu.
• na dražbi pojasni, pri prodaji katerih predmetov bo pri udeležencih javne dražbe zahteval plačilo varščine.
• morajo kupci plačati kupnino in to na fiduciarni račun izvršitelja takoj po končani dražbi in prevzeti kupljeno stvar.
• vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi stvarmi bremenijo kupca.
• glede kupljenih stvari na dražbi kupci nimajo pravic iz jamčevanja za napake stvari.
• je ogled zarubljenih predmetov 15 min pred pričetkom javne dražbe.

Vrednost zarubljenih premičnin se lahko zmanjša do tretjine oklicane vrednosti.

Poslano:

- odvetnik upnika
- dolžniku
- Okrajno sodišče v Ajdovščini, oglasna deska

Uradne ure:

PONEDELJEK 09:00 – 11:00;

SREDA 09:00 – 17:00;

PETEK 09:00 – 13:00

