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POMOŽNI OBRAZEC 
za prijavo na javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti občine Kočevje  

 
I. OSEBNI IN KONTAKTNI PODATKI 
 
Ime in priimek:   ________________________________________ 
 
Matična številka:   ________________________________________ 
 
Naslov – za fizične osebe:  ________________________________________ 
(stalno ali začasno prebivališče) 
 
Naslov – za pravne osebe:  ________________________________________ 
(sedež ali podružnica)  
 
Davčna številka:   ________________________________________ 
 
Številka transakcijskega računa: ________________________________________ 
 
Državljanstvo države članice EU:  da   ne 
(ustrezno obkroži) 
 
Telefon: stacionarni – doma ____________, v službi ____________;  mobilni ____________ 
 
E-mail naslov: ___________________________ 
 
 
II. NEPREMIČNINE 
 
»Izstavljam ponudbo za sodelovanje na dražbi in nakup naslednjih nepremičnin, za katere sem vplačal 
varščino v višini 10% od izklicne cene«: 
 
(obkroži ustrezne nepremičnine oz. parcele)! 
 
Parceli (stavbni zemljišči) ki se nahajata v Podgorski ulici, namenjeni gradnji stanovanjskega 
objekta (Sklop I): 
 
2.1.  parcela št. 1902/5 (ID znak: parcela 1577 1902/5), v izmeri 952 m2 

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

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 
 

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 



2 

 

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 

 
 
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 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 

 
Stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II v Kočevju, ob lokaciji Trata (sklop II): 
 
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 

 
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 

 
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 

 
 
III. PREDLOŽENA POTRDILA IN IZJAVE (ustrezno obkroži) 
 
»Predložil sem naslednja potrdila oz. dokumente: 

- potrdilo o vplačani varščini       DA NE 
- fotokopijo osebne izkaznice (fizične osebe), izpisek iz sodnega registra oziroma AJPES-a 

(pravne osebe in samostojni podjetniki), ki ne sme biti starejši od treh mesecev  
          DA NE 

- izjavo o vrsti gospodarske dejavnosti, ki jo nameravamo opravljati   
          DA NE 

 
»Izjavljam, da 

- se  v celoti strinjam s pogoji javne dražbe      DA NE 
- (velja za pravne osebe), družba ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije 

          DA NE 
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- bom po potrebi predložil druge ustrezne dokumente, s katerimi se dokazujejo dejstva o 
izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na javni dražbi«    DA NE 

- sem državljan države članice EU ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko 
pridobivam nepremičnine na območju Republike Slovenije   DA NE 

 
 
 
Podpis: __________________________    Žig (pravne osebe): 
 
Datum: _______________ 


