
 

 

  Skupna občinska uprava občin Kočevje, Kostel in Osilnica, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, ki 

jo zastopa župan dr. Vladimir Prebilič, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države 

in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18) in 13. člena Uredbe o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 

31/18) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2020, 

objavlja 

JAVNO DRAŽBO 

za prodajo nepremičnin v lasti občine Kočevje 

 
1. Naziv in poslovni naslov prodajalca in organizatorja javne dražbe: 

Skupna občinska uprava občin Kočevje, Kostel in Osilnica, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, 

matična številka: 5874238000, ID št. za DDV: SI 20945892 (v nadaljevanju: prodajalec) 

 

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: 

 

a.) Parceli (stavbni zemljišči) ki se nahajata v Podgorski ulici, namenjeni gradnji 

stanovanjskega objekta (Sklop I): 

 

Zemljišči sta komunalno opremljeni in se nahajata v Podgorski ulici v Kočevju med dvema 

občinskima cestama – lokalno cesto št. LK 172 241 in javno potjo št. JP 672 092. Vzhodni del 

obravnavanega območja je pretežno raven, zahodni del do nivoja občinske ceste pa je v dokaj 

strmem naklonu. 

Preko zemljišča potekajo podzemni telekomunikacijski (Telekom in Telemach) vodi, javni vodovod, 

elektroenergetski podzemni nizko in srednje napetostni podzemni vodi, javna sanitarna 

kanalizacija pa poteka v voziščih občinskih cest. 

 

2.1.  parcela št. 1902/5 (ID znak: parcela 1577 1902/5), k.o. Kočevje v izmeri 952 m2 

Izklicna cena: 31.416,00 EUR brez vključenega 22% DDV 

 

V odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 71/16, 64/18) je 

predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) KOČ – 6d z namembnostjo SSs – 

urbana prostostoječa stanovanjska pozidava; eno ali dvostanovanjska prostostoječa hiša, dvojček, 

kjer so dopustni objekti: stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, gradbeno inženirski objekti, 

enostavni in nezahtevni objekti, ki so navedeni v preglednicah EO in NO v prilogi tega odloka.  

Podrobnejša merila, omejitve in pogoji za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljišču in 

objektih pa so razvidni iz Lokacijske informacije št. 351-0020/2020-2 (625) z dne 17.02.2020, ki 

jo je Občina Kočevje izdala za namen prodaje te nepremičnine na javni dražbi in je objavljena 

skupaj z razpisno dokumentacijo na spletni strani Občine Kočevje https://www.kocevje.si/objava/ 

 

2.2. parceli št. 1901/2 (ID znak: parcela 1577 1901/2), v izmeri 99 m2 in 1903/1 (ID znak: 

parcela 1577 1903/1), v izmeri 1.034 m2, (obe) k.o. 1577 Kočevje, v skupni izmeri 1.133 m2 

(parceli se prodajata skupaj) 

Izklicna cena: 35.123,00 EUR  brez vključenega 22% DDV 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
https://www.kocevje.si/objava/


 

 

  Skozi nepremičnino parc. št. 1903/1 k.o. 1577 Kočevje poteka cev sanitarne kanalizacije za 

potrebe priključitve objekta, ki se bo nahajal na nepremičnini parc. št. 1902/5 k.o. 1577 Kočevje, 

zato bo nepremičnina, parc. št. 1903/1 k.o. 1577 Kočevje, v primeru odtujitve obremenjena z 

vpisom služnostne pravice v eZK, v korist nepremičnine parc. št. 1902/5 k.o. 1577 Kočevje, pri 

čemer bo to potrebno upoštevati pri gradnji objekta na parc. št. 1903/1 k.o. 1577 Kočevje, saj se 

na delu kjer se nahaja cev sanitarne kanalizacije se ne bo smelo postavljati objektov oz. drugih 

enostavnih objektov. Potek cevi sanitarne kanalizacije je razviden iz skice PID-a; Zbirni prikaz 

komunalnih vodov, ki je priloga te razpisne dokumentacije in bo tudi priloga k sklenitvi prodajne 

pogodbe. Podrobnejša vsebina služnostne pravice bo opredeljena v sami pogodbi o prodaji 

predmetnih nepremičnin. 

  

V odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 71/16, 64/18) je 

predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) KOČ – 6d z namembnostjo SSs – 

urbana prostostoječa stanovanjska pozidava; eno ali dvostanovanjska prostostoječa hiša, dvojček, 

kjer so dopustni objekti: stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, gradbeno inženirski objekti, 

enostavni in nezahtevni objekti, ki so navedeni v preglednicah EO in NO v prilogi tega odloka.  

Podrobnejša merila, omejitve in pogoji za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljišču in 

objektih pa so razvidni iz Lokacijske informacije št. 351-0019/2020-2 (625) z dne 17.02.2020, ki 

jo je Občina Kočevje izdala za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi in je objavljena 

skupaj z razpisno dokumentacijo na spletni strani Občine Kočevje https://www.kocevje.si/objava/ 

 

b.) Parceli (stavbni zemljišči), ki se nahajata na jugozahodnem delu mesta Kočevje ob 

Grajski poti, namenjeni gradnji stanovanjskega objekta (Sklop I): 

 

2.3. parceli št. 1957/3 k.o. 1577 Kočevje (ID znak: parcela 1577 1957/3), v izmeri 1.486 m2 in 

parc. št. 1958 (ID znak: 1577 1958), v izmeri 316 m2, (obe) k.o. 1577 Kočevje, v skupni 

izmeri 1.802 m2 (parceli se prodajata skupaj)  

Izklicna cena: 36.040,00 EUR  brez vključenega 22% DDV 

 

Zemljišče se nahaja na jugozahodnem delu mesta Kočevje, Ob Grajski poti, ki se preko Podgorske 

ulice navezuje na glasno cesto Kočevje – Livold. Predmetno zemljišče je nepozidano stavbno 

zemljišče znotraj območja urbane prostostoječe stanovanjske gradnje. Teren rahlo pada proti 

severu, medtem ko se na severovzhodu strmo spusti do parc. št. 1958 k.o. 1577 Kočevje. 

Lokacija je dostopna po lokalni cesti. Osenčenost je dobra. Območje je komunalno opremljeno z 

vodo, kanalizacijo, elektriko, cestami in telekomunikacijami. Priključke za komunalno 

opremljenost predmetne nepremičnine si bo moral kupec zagotoviti sam, na svoje stroške. Po 

robu parcele 1957/3, vzdolž javne ceste Grajske poti poteka tudi glavni vod za južni del Kočevja 

(Dolga vas, Livold), tako da v varovalnem pasu ne bo možno postavljati ograj in objektov zato bo 

nepremičnina, parc. št. 1957/3 k.o. 1577 Kočevje, v primeru odtujitve obremenjena z vpisom 

služnostne pravice v eZK, v korist občine Kočevje oz. njenih izvajalcev (potek trase razviden iz 

skice, in je sestavni del razpisne dokumentacije). Nadalje ob robu nepremičnine parc. št. 1957/3 

k.o. 1577 Kočevje poteka tudi elektro PVC kabelska kanalizacija 6x110 mm, v kateri so položeni 

20kV srednjenapetostni kablovodi. Varovalni pas 20kV kablovoda zanaša 1 m na vsako stran od 

kablovoda, tako da gradnja objektov v območju varovalnega pasu kablovoda ni možna. (potek 

trase razviden iz situacije obstoječega stanja elektroenergetskega omrežja in naprav, pridobljene s 

strani Elektro Ljubljana in je sestavni del razpisne dokumentacije). 

https://www.kocevje.si/objava/


 

 

   

Na nepremičnini s parc. št. 1957/3 k.o. 1577 Kočevje je v zemljiški knjigi vknjižena neprava 

stvarna služnost za potrebe izgradnje, vzdrževanja, popravil in rekonstrukcije cevne kanalizacije in 

srednjenapetostnega 20kV kablovoda, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter trajno in 

neovirano uporabo ter nadzor objekta v korist imetnika in njegovih pravnih naslednikov Elektro 

Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. 

 

V odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 71/16, 64/18) je 

predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) KOČ – 6d z namembnostjo SSs – 

urbana prostostoječa stanovanjska pozidava; eno ali dvostanovanjska prostostoječa hiša, dvojček, 

kjer so dopustni objekti: stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, gradbeno inženirski objekti, 

enostavni in nezahtevni objekti, ki so navedeni v preglednicah EO in NO v prilogi tega odloka.  

Podrobnejša merila, omejitve in pogoji za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljišču in 

objektih pa so razvidni iz Lokacijske informacije št. 351-0091/2020-2 (409) z dne 4.8.2020, ki jo 

je Občina Kočevje izdala za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi in je objavljena skupaj 

z razpisno dokumentacijo na spletni strani Občine Kočevje https://www.kocevje.si/objava/ 

 

c.) Parceli (stavbni zemljišči), ki se nahajata v občini Kočevje, na naslovu Vimolj pri 

Predgradu 10, na vzhodnem delu, cca 15 km od Kolpe (Sklop I): 

 

2.4.  parcela št. *111 (ID znak: parcela 1601 *111), v izmeri 298 m2 in parc. št. 844/1 (ID znak: 

parcela 1601 844/1) v izmeri 87 m2 (obe) k.o. 1601 Čeplje (parcele se prodajajo skupaj kot 

celota – stavba in zemljišča s par. št. *111 in 844/1 (obe) k.o. 1601 Čelje) 

Izklicna cena: 3.000,00 EUR brez vključenega 2% davka na promet nepremičnin 

 

Predmetni nepremičnini v naravi predstavljata pozidani stavbni zemljišči. Na parc. št. *111 in 

manjšem delu parc. št. 844/1 (obe) k.o. 1601 Čeplje stoji stavba št. 1601-77, v naravi nekdanja 

Osnovna šola, ki je v zelo slabem stanju in je primerna zgolj za rušitev. Predmet prodaje je 

komunalno opremljen, meje v naravi niso urejene in stavba ni vpisana v kataster stavb. Predmetni 

nepremičnini se prodajata po načelu vidno-kupljeno. Pri prodaji se upošteva 2% davek na promet 

nepremičnin, ki pa ni vključen v izhodiščni ceni in ga v celoti plača kupec (v višini 2% od končne 

prodajne vrednosti kot davčne osnove). Za stavbo »bivšo Osnovno šolo« je izdelana energetska 

računska izkaznica in je objavljena skupaj z razpisno dokumentacijo na spletni strani Občine 

Kočevje https://www.kocevje.si/objava/. Izračun energetskih kazalnikov ni mogoč. 

V odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 71/16, 64/18) sta 

predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) VIM-1, ki se nahajata v območju 

stavbnih zemljišč, SKs – površine podeželskega naselja. 

 

d.) Parc. št. 2613 k.o. 1589 Borovec, na kateri se nahaja stavba št. 1589-16 in pripadajoča 

zemljišča s parc. št. 2614 in 2563/13 (obe) k.o. 1589 Borovec (stavbna zemljišča in del 

kmetijskega zemljišča), na naslovu Borovec pri Kočevski Reki 5, 1338 Kočevska Reka 

(Sklop II): 

 

2.5.  parcela št. 2613 (ID znak: parcela 1589 2613), v izmeri 106 m2, na kateri stoji stavba št. 

1589-16 z dvema  parc. št. 2563/13 (ID znak: parcela 1589 2563/13), v izmeri 39 m2, in 

https://www.kocevje.si/objava/
https://www.kocevje.si/objava/


 

 

  parc. št. 2614 (ID znak: parcela 1589 2614), v izmeri 494 m2 (vse) k.o. 1589 Borovec, 

(parcele se prodajajo skupaj kot celota – stavba, skupaj s pripadajočimi zemljišči) 

Izklicna cena: 18.500,00 EUR brez vključenega 2% davka na promet nepremičnin 

 

Parcele v naravi predstavljajo splošni skupni del stavbe št. 1589-16, z dvema stanovanjema št. 

1589-16-1 in 1589-16-2  in pripadajoče zemljišče s parc. št. 2614 in 2563/13 (obe) k.o. 1589 

Borovec.  Pri prodaji se upošteva 2% davek na promet nepremičnin, ki pa ni vključen v izhodiščni 

ceni in ga v celoti plača kupec (v višini 2% od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove). Za 

stavbo 1589-16 je izdelana energetska računska izkaznica, energetski razred G in je objavljena 

skupaj z razpisno dokumentacijo na spletni strani Občine Kočevje 

https://www.kocevje.si/objava/. 

 

V odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 71/16, 64/18) je 

zemljišče s parc. št. 2613, 2563/13 in 2614 (del) (vse) k.o. 1589 Borovec opredeljeno v enoti 

urejanja prostora (EUP) BOR-1a ter del zemljišča s parc. št. 2614 k.o. 1589 Borovec v enoti 

urejanja prostora (EUP) OPR-7. Nepremičnine parc. št. 2613, 2563/13 in del 2614 se nahajajo v 

območju stavbnih zemljišč, SKs – površine podeželskega naselja, del zemljišča parc. št. 2614 k.o. 

1589 Borovec pa se nahaja v območju kmetijskih zemljišč K1-  najboljša kmetijska zemljišča. 

 

V izklicnih cenah ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega 

prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. 

 

Izklicne cene nepremičnin ne vključujejo zakonsko določenega 22% davka na dodano vrednost ali 

2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 

 
Sklenitev pogodbe, plačilo kupnine in ostalih stroškov (sklop I): 

 

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne 

podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za 

več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v 

podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno 

kupnino v enkratnem znesku v roku 15 dni od izdaje računa in sicer na račun Občine Kočevje št. 

01248 – 0100005213 oz. v roku določenem skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za 

zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) 

64. člen in 82. člen (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20). 

 

Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni 

razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine). 

 

Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za 

vpis lastništva/stvarne pravice v zemljiško knjigo. 

 
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost oz. 2% davek na 
promet nepremičnin (v višini 2% od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove) vse stroške 
notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice/stvarne pravice na svoje ime in v svojo korist v 
zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 

https://www.kocevje.si/objava/


 

 

   
Sklenitev pogodbe, plačilo kupnine in ostalih stroškov (sklop II): 

 

Za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa in se prodajajo pod sklopom II (parc. št. 2613 k.o. 

1589 Borovec, na kateri se nahaja stavba št. 1589-16, z dvema stanovanjema št. 1589-16-1 in 

1589-16-2 ter pripadajoča zemljišča s parc. št. 2614 in 2563/13 (obe) k.o. 1589 Borovec 

(stavbna zemljišča in del kmetijskega zemljišča), na naslovu Borovec pri Kočevski Reki 5, 1338 

Kočevska Reka, v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, obstaja predkupna pravica. 

Prodajalec se zavezuje, da bo v roku 15 dni po izvedeni javni dražbi, v skladu z določili Zakona o 

kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo za prodajo predmetnih nepremičnin na pristojni upravni 

enoti po najvišje ponujeni ceni. Ponudnik najvišje cene je po izvršeni javni dražbi zavezan podati 

pisno izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z določili 21. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih. V 

primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom 

Zakona o kmetijskih zemljiščih se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče, v 

primeru neplačila kupnine se znesek varščine ne bo vračal ponudniku najvišje cene. V primeru, da 

ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišča, objavljene na pristojni upravni 

enoti, se mu vplačani znesek  varščine ne bo vrnil. 

 

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o pravnem 

poslu. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev 

pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne 

podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Kupec (uspeli 

dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 15 dni od izdaje računa in sicer 

na račun Občine Kočevje št. 01248 – 0100005213 oz. v roku določenem skladno z Zakonom o 

interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 

gospodarstvo (ZIUZEOP) 64. člen in 82. člen (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20). 

Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni 

razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine). 

 

Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki bo podlaga za 

vpis lastništva/stvarne pravice v zemljiško knjigo. 

 
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 2% davek na promet nepremičnin (v višini 2% 
od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove), vse stroške notarja ter stroške vknjižbe 
lastninske pravice/stvarne pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča. 
 

Predmet javne dražbe so naslednja stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II v 
Kočevju, ob lokaciji Trata (Sklop III) 
 

Vse parcele (stavbna zemljišča), so opremljene  s kolektivno komunalno opremo, kar poleg 

geodetsko urejenih parcel vključuje tudi asfaltno cesto, javno razsvetljavo, vodo, elektriko, 

telekomunikacijski vod (telefon) ter meteorno in fekalno kanalizacijo.  

 

Izklicne cene na javni dražbi, v katere ni vključen 22% davek na dodano vrednost, ki se plačuje 

pri prodaji stavbnih zemljišč so po posameznih parcelah oz. skupinah parcel naslednje: 



 

 

  2.6.  parcele št. 2204/48 (ID znak: parcela 1577 2204/48), v izmeri 2.886 m2, 2204/50 (ID 

znak: parcela 1577 2204/50), v izmeri 14 m2 in 2205/11 (ID znak: parcela 1577 

2205/11), v izmeri 28 m2 (vse) k.o. 1577 Kočevje, v skupni izmeri 2.928 m2 (parcele se 

prodajajo skupaj) 

Izklicna cena: 61.488,00 EUR brez vključenega 22% DDV 

 

Na nepremičnini parc. št. 2204/48 k.o. 1577 Kočevje je v eZK vknjižena stvarna služnost za 
položitev elektrovoda in voda meteorne kanalizacije ter za opravljanje vseh nujno potrebnih 
investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa obratovanja zadevnih vodov na 
način, ki najmanj obremenjuje služeče parcele, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin parc. 
št. 2205/61, 2204/68, 2204/67 in 2204/69 (vse) k.o. 1577 Kočevje. 
 
V odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 71/16, 64/18) so 

predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) KOČ – 4b z namembnostjo IG – 

gospodarske cone. Podrobnejša merila, omejitve in pogoji za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih 

del na zemljiščih in objektih pa so razvidni iz Lokacijske informacije št. 3501-527/2019-2 (625) z 

dne 13.08.2019, ki jo je Občina Kočevje izdala za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi 

in je objavljena skupaj z razpisno dokumentacijo na spletni strani Občine Kočevje 

https://www.kocevje.si/objava/ 

 
2.7.  parcele št. 2204/52 (ID znak: parcela 1577 2204/52), v izmeri 2.356 m2, 2204/35 (ID 

znak: parcela 1577 2204/35), v izmeri 656 m2 in 2205/6 (ID znak: parcela 1577 2205/6), 

v izmeri 146 m2 (vse) k.o. 1577 Kočevje, v skupni izmeri 3.158,00 m2 (parcele se prodajajo 

skupaj) 

Izklicna cena: 66.318,00 EUR brez vključenega 22% DDV 

 

V odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 71/16, 64/18) so 

predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) KOČ – 4b z namembnostjo IG – 

gospodarske cone. Podrobnejša merila, omejitve in pogoji za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih 

del na zemljiščih in objektih pa so razvidni iz Lokacijske informacije št. 3501-528/2019-2 (625) z 

dne 13.08.2019, ki jo je Občina Kočevje izdala za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi 

in je objavljena skupaj z razpisno dokumentacijo na spletni strani Občine Kočevje 

https://www.kocevje.si/objava/ 

 

2.8.  parcela št. 2204/41 (ID znak: parcela 1577 2204/41), k.o. 1577 Kočevje, v izmeri 6.079 m2  

Izklicna cena: 127.659,00 EUR brez vključenega 22% DDV 

 

V odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 71/16, 64/18) je 

predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) KOČ – 4b z namembnostjo IG – 

gospodarske cone. Podrobnejša merila, omejitve in pogoji za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih 

del na zemljišču in objektih pa so razvidni iz Lokacijske informacije št. 3501-530/2019-2 (625), z 

dne 13.08.2019, ki jo je Občina Kočevje izdala za namen prodaje te nepremičnine na javni dražbi 

in je objavljena skupaj z razpisno dokumentacijo na spletni strani Občine Kočevje 

https://www.kocevje.si/objava/ 

 

https://www.kocevje.si/objava/
https://www.kocevje.si/objava/
https://www.kocevje.si/objava/


 

 

  Na predmetni nepremičnini je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost za izkop in 
položitev oz. izvedbo toplovodnega omrežja v podzemni izvedbi po delih služečih nepremičnin, ter 
pravica dostopa in s tem povezano izvajanje, del za potrebe urejanja, obratovanja, vzdrževanja in 
nadzora toplovodnega omrežja, za namen izgradnje nove TP postaje MARUMI po projektu PZIO št. 
3580-20, marec 2020, izdelovalca STINS Marjan Pureber s.p., Tržiška ulica 5, 8000 Novo mesto, v 
korist družbe MARUMI GROUP INTERNATIONAL, energetsko podjetje, d.o.o., Trata XIV 006 A, 
1330 Kočevje.  
 
V izklicnih cenah (SKLOP III) ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere 

komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. 

 

Izklicne cene nepremičnin ne vključujejo zakonsko določenega 22% davka na dodano vrednost, ki 

ga plača kupec. 

 

Namen pogodbe, pogoji za sodelovanje na javni dražbi, pogodbene omejitve, sklenitev 
pogodbe in plačilo kupnine za stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II v Kočevju ob 
lokaciji Trata (sklop II) 
 
Subjekti, ki lahko sodelujejo na javni dražbi za stavbna zemljišča v poslovni coni (PC) LIK II v 
Kočevju ob lokaciji Trata (sklop III) in sklenejo kupoprodajno pogodbo, so vsi gospodarski 
subjekti - gospodarske družbe in samostojni podjetniki, javna podjetja, zadruge ali drugi subjekti, 
ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo gospodarsko dejavnost, kakor jo definira 6. člen Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 –odl.US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – 
ZPosS), z namenom da organizirajo podjetniško dejavnost in redno opravljajo gospodarske posle.  
 
Namen pogodbe o prodaji parcel – stavbnih zemljišč je, da občina omogoči gospodarskim 
subjektom - gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, javnim podjetjem, zadrugam ali 
drugim subjektom, ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo gospodarsko dejavnost, kakor jo 
definira 6. člen ZGD-1, da organizirajo podjetniško dejavnost in redno opravljajo gospodarske 
posle, s čimer pripomorejo k razvoju Občine Kočevje. Kupci bodo postali izključni lastniki kupljenih 
nepremičnin z nekaterimi omejitvami njihovega nadaljnjega razpolaganja za določeno obdobje.  
 
Občina Kočevje si kot prodajalec na podlagi določbe 5. odstavka 38. člena Stvarnopravnega 
zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) pridržuje pravico, da od kupca (zavezanec), 
ki bo po poplačilu kupnine in izdanim zemljiškoknjižnem dovolilu s strani občine pridobil lastninsko 
pravico, v naslednjih 5 letih od sklenitve prodajne pogodbe pod določenimi pogoji odkupi nazaj 
nepremičnino, ki je predmet prodajne pogodbe.  
 
Občina Kočevje lahko s pisno izjavo uveljavi odkupno pravico, če se ne izpolni eden od naslednjih 
pogojev in sicer:  
- da kupec v roku enega (1) leta od sklenitve te prodajne pogodbe na pristojni upravni enoti ne 
poda vloge za izdajo gradbenega dovoljenja,  
- da kupec v roku treh (3) let od sklenitve te prodajne pogodbe ne pridobi pravnomočnega 
uporabnega dovoljenja.  
 
V primeru uveljavitve odkupne pravice bo občina drugopogodbeni stranki izplačala ceno, plačano 
po tej pogodbi, brez povečane za vrednosti izboljšav ali zgrajenih objektov na tej parceli. Odkupna 
pravica v korist občine se vpiše v zemljiško knjigo in ni prenosljiva. Po preteku navedenega 
obdobja bo občina kupcu izdala izbrisno dovoljenje, z vpisom katerega bo odkupna pravica 
prenehala.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3912
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2405
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2281
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-4360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3303
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0553


 

 

   
Občina Kočevje kot prodajalec bo kupcu po poplačilu celotne kupnine izdala zemljiškoknjižno 

dovolilo, s katerim bo izrecno in nepogojno dovolila vpis lastništva navedene nepremičnine v 

zemljiško knjigo, s čimer bo kupec postal lastnik te nepremičnine, kupec pa bo hkrati prodajalcu 

izročil zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo dovolil vpis odkupne pravice. Z najugodnejšim 

dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v 

navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali 

pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, 

občina zadrži njegovo varščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem 

znesku v roku 15 dni od izdaje računa in sicer na račun Občine Kočevje št. 01248 - 0100005213. 

Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni 
razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine). 
 
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarja ter 
stroške vknjižbe lastninske pravice/stvarne pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi 
pristojnega sodišča, prodajalec pa bo kril strošek notarja ter strošek vknjižbe odkupne pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 
 
Prodajalec si pridržuje pravico, da po končani javni dražbi in pred sklenitvijo pravnega posla 
(prodajne pogodbe) za stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II v Kočevju ob lokaciji Trata 
(sklop II) posameznega ponudnika pozove k predstavitvi njegove investicije na zemljišču za 
katerega je bil izbran v postopku javne dražbe. 
 

 
3. Kraj in čas javne dražbe:  
 
Javna dražba se bo odvijala v sredo 4.11.2020 v sejni sobi Občine Kočevje (1. nadstropje), 

Ljubljanska cesta 26, Kočevje ob 10.00 uri. 

Podatke oz. potrdila iz 4. točke tega razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred 

dnevom javne dražbe, tj. vključno do torka 3.11.2020 do 12.00 ure, osebno v glavno pisarno ali 

pa morajo do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti! 

 

4. Ostali pogoji za sodelovanje na javni dražbi:  
 
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne cene za 

posamezno nepremičnino oz. posamezen sklop nepremičnin, za nakup katere kandidirajo (v 

primeru, če oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino za vsako od njih) 

in sicer najpozneje 3 dni pred začetkom javne dražbe t.j. do vključno petka 30.10.2020. Dražitelji, 

ki bodo vplačali varščino po preteku (tj. vključno do 30.10.2020) ne morejo sodelovati na javni 

dražbi in se jim varščina brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva javne dražbe. 

Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni 

od dneva javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna v kupnino. Varščino je 

potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri 

UJP Novo Mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – nepremičnina (navede se 

številko parcele)«. Vplačnik navede tisto nepremičnino, za nakup katere kandidira. 



 

 

  V kolikor oseba oz. dražitelj, ki je vplačal varščino do navedenega roka (tj. do vključno petka 

30.10.2020) in ne bo pristopil na javno dražbo, oz. kljub udeležbi na javni dražbi ne bo pripravljen 

kupiti predmeta javne dražbe, prodajalec obdrži varščino.  

Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave  poravnane 

vse obveznosti do Občine Kočevje (potrdilo po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki vodi javno 

dražbo), sicer na javni dražbi ne morejo sodelovati. 

Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki 

Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine 

na podlagi načela vzajemnosti). 

Na javni dražbi kot dražitelji v skladu z 6. in 7. odstavkom 50. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18) ne 

morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali 

druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo). 

Najugodnejši dražitelj bo moral pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da ni 

povezana oseba v skladu s 7. odstavkom 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno pogodbo), lahko na 

dražbi zastopa pooblaščenec, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju in ga 

pred pričetkom dražbe predloži komisiji. 

Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji predložiti naslednje: 

- potrdilo o vplačilu varščine, 
- osebne podatke oz. za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, 

naslov prebivališča oz. sedeža) – fizične osebe morajo predložiti fotokopijo osebne 
izkaznice, pravne osebe in samostojni podjetniki predložiti izpisek iz sodnega registra 
oziroma AJPES-a, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, 

- davčno številko, številko transakcijskega računa, 
- navedbo nepremičnine (št. parcele), ki jo želi kupiti,  
- izjavo, da je oseba državljan države članice EU ali druge države, ki v skladu s slovensko 

zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije, 
- izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, 
- izjavo o vrsti gospodarske dejavnosti, ki jo nameravajo opravljati – navedejo na posebnem 

obrazcu, ki ga pripravijo sami, 
- izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe. 

 

Udeleženec na javnem razpisu zgornje podatke navede na pripravljenem pomožnem obrazcu 

(razen podatka o vrsti gospodarske dejavnosti, ki jo nameravajo opravljati), ki se ga pridobi v 

glavni pisarni Občine Kočevje ali na uradni občinski spletni strani. 

 

Podatke in potrdila je potrebno predložiti oz. morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom 

javne dražbe, tj. vključno do torka 3.11.2020 do 12.00 ure, osebno v glavno pisarno ali 

priporočeno po pošti, z navedbo: PRIJAVA NA JAVNO DRAŽBO – NE ODPIRAJ, št. 4780-

0001/2020/17 

Na zaprti ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika. 

 



 

 

  Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo naročnika je tisti, s 

katerim se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja 

resničnost izjav oz. izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.  

 
5. Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi:  
 
Najnižji znesek višanja izklicne cene na javni dražbi znaša za: 

- stavbna zemljišča (sklop I in sklop II): 500,00 EUR  
- stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II (sklop III): 1.000,00 EUR 

 
6. Pravila poteka javne dražbe:  
 
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:  
- pravico do sodelovanja pri draženju za posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo 

pogoje iz 4. točke tega razpisa, 

- ob pristopu na dražbo morajo dražitelji in tretje osebe predložiti dokument, na podlagi katerega 
je mogoče identificirati dražitelja oz. tretjo osebo, 

- na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 

- če je dražitelj samo eden, se šteje, da sprejema izhodiščno ceno in je premoženje prodano za 
izklicno ceno, 

- izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od 
udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je 
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega predmeta 
končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni 
ceni je bil predmet javne dražbe prodan,  

- če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno vrednost ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov 
dražbe, se šteje da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal 
varščino, 

- dražitelj, ki ni dvignil cene, ne more ponuditi cene, ki jo je ponudil že drugi dražitelj, temveč je 
dolžan v primeru da želi z dražbo nadaljevati, ponuditi višjo ceno, 

- izklicana vrednost in vsaka nadaljnja cena se višata najmanj po zneskih, objavljenih v objavi 
razpisa o javni dražbi, 

- dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,  

- ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo rešujejo sproti, je možno 
podati le do sklenitve zapisnika,  

- javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku,  

- javno dražbo bo vodila komisija, katero bo imenoval župan s sklepom; 

- vse nepremičnine, ki so predmet tega razpisa se prodajajo v celoti po sistemu videno - 
kupljeno zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane; 

- da je odgovornost prodajalca za stvarne in pravne napake predmeta prodaje popolnoma 
izključena; 

- dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna 
vrednost.  

 
7. Drugo:  
 
Prodajalec na podlagi tega razpisa o javni dražbi ni vezan k sklenitvi pogodbe o prodaji 

nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do 

sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, 

dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. 



 

 

  Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremičninah je možno pridobiti pri Renati Vidmar, na 

elektronski naslov: renata.vidmar@kocevje.si ali Brigiti Špelko, na elektronski naslov: 

brigita.spelko@kocevje.si (vprašanja glede poteka javne dražbe) ali Lidiji Kavran Štrbac na 

elektronski naslov: lidija.kavran@kocevje.si (podatki o parcelah, prostorskih in ureditvenih pogojih) 

in sicer najkasneje do 5 dni pred potekom roka za oddajo prijavnega obrazca. 

Pomožni obrazec za prijavo je možno pridobiti v glavni pisarni Skupne občinske uprave občina 

Kočevje, Kostel in Osilnica, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo) vsak delovni dan od 8.00 do 13.00 

ure, ob sredah od 8.00 do 16.30 ure. 

Besedilo javne dražbe, pomožni obrazec za prijavo na javno dražbo in ostala dokumentacija vezana 

na javni razpis (lokacijske informacije, situacije oz. skice morebitnih posegov in omejitev) so 

objavljeni na spletni strani Občine Kočevje https://www.kocevje.si/objava/ 

                     

Kočevje, dne: 12.10.2020 

Številka:  4780-0001/2020/17 

 

Občina Kočevje 

dr. Vladimir Prebilič 

župan 

mailto:brigita.spelko@kocevje.si
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