
 

 

 

 

POMOŽNI OBRAZEC 

za prijavo na javno dražbo za prodajo nepremičnin občine Kočevje 

 

I. OSEBNI IN KONTAKTNI PODATKI 

 

Ime in priimek:  _______________________________________________ 

Matična številka: _______________________________________________ 

Naslov – za fizične osebe: __________________________________________ 
(stalno in 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 javni dražbi in nakup naslednjih nepremičnin, za katere sem 

vplačal varščino v višini 10% od izklicne cene«: 

(obkroži ustrezne nepremičnine oz. parcele)! 
 
STAVBNA ZEMLJIŠČA - urejena parkirišča na lokaciji blokov UHM 1,3,5 in UHM 7,9,11 v 
Kočevju (Sklop I): 
 
2.1.  parcela št. 1585/16 (ID znak: parcela 1577 1585/16), v izmeri 11 m2,  

Izklicna cena: 2.313,66 EUR  brez vključenega 22% DDV 

 

2.2.  parcela št. 1585/17 (ID znak: parcela 1577 1585/17), v izmeri 11 m2,  

Izklicna cena: 2.313,66 EUR  brez vključenega 22% DDV 

 

2.3.  parcela št. 1585/19 (ID znak: parcela 1577 1585/19), v izmeri 11 m2,  

Izklicna cena: 2.313,66 EUR  brez vključenega 22% DDV 

 

2.4.  parcela št. 1585/22 (ID znak: parcela 1577 1585/22), v izmeri 11 m2,  

Izklicna cena: 2.313,66 EUR  brez vključenega 22% DDV 

 

2.5.  parcela št. 1585/23 (ID znak: parcela 1577 1585/23), v izmeri 11 m2,  

Izklicna cena: 2.313,66 EUR  brez vključenega 22% DDV 



 

 

  

2.6.  parcela št. 1585/24 (ID znak: parcela 1577 1585/24), v izmeri 11 m2,  

Izklicna cena: 2.313,66 EUR  brez vključenega 22% DDV 

 

2.7.  parcela št. 1585/25 (ID znak: parcela 1577 1585/25), v izmeri 11 m2,  

Izklicna cena: 2.313,66 EUR  brez vključenega 22% DDV 

 

2.8.  parcela št. 1585/26 (ID znak: parcela 1577 1585/26), v izmeri 11 m2,  

Izklicna cena: 2.313,66 EUR  brez vključenega 22% DDV 

 

2.9.  parcela št. 1585/40 (ID znak: parcela 1577 1585/40), v izmeri 11 m2,  

Izklicna cena: 2.313,66 EUR  brez vključenega 22% DDV 

 

2.10.  parcela št. 1585/42 (ID znak: parcela 1577 1585/42), v izmeri 11 m2,  

Izklicna cena: 2.313,66 EUR  brez vključenega 22% DDV 

 

2.11.  parcela št. 1585/43 (ID znak: parcela 1577 1585/43), v izmeri 11 m2,  

Izklicna cena: 2.313,66 EUR  brez vključenega 22% DDV 

 

2.12.  parcela št. 1585/47 (ID znak: parcela 1577 1585/47), v izmeri 11 m2,  

Izklicna cena: 2.313,66 EUR  brez vključenega 22% DDV 

 

STANOVANJA (sklop II): 

 

2.13. Stanovanje, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 29, 

1330 Kočevje, ID znak: del stavbe 1577-123-1; posamezni del št. 1 v stavbi št. 123 k.o. 1577 

- Kočevje, stoječa na nepremičnini parceli št. 1036 k.o. 1577 – Kočevje. 

Izmera: neto tlorisna površina 18,3 m2 

Lastnosti:  

 etažna lastnina je vzpostavljena (nedokončana etažna lastnina -  v zemljiški knjigi 

niso vpisani idealni deleži solastnine na skupnih delih stavbe); 

 stanovanje je nezasedeno/prazno in prosto vseh bremen; 

 za stanovanje je izdelana energetska računska izkaznica, energetski razred G (276 

kWh/m2a); 

Izklicna cena: 16.830,00 EUR 

 

2.14. Stanovanje, ki se nahaja v drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Kočevska Reka 65, 

1338 Kočevska Reka, ID znak: del stavbe 1590-150-6, posamezni del št. 6 v stavbi št. 150 

k.o. 1590 – Kočevska Reka, stoječa na nepremičnini parceli št. 1/2 k.o. 1590 – Kočevska 

Reka. 

Izmera: neto tlorisna površina 23,7 m2 

Lastnosti:  

 etažna lastnina je vzpostavljena; 

 stanovanje je nezasedeno/prazno in prosto vseh bremen; 



 

 

  

 za stanovanje je izdelana energetska računska izkaznica, energetski razred G (294 

kWh/m2a); 

Izklicna cena: 11.475,00 EUR 

 

 

III. PREDLOŽENA POTRDILA IN IZJAVE (ustrezno obkroži) 

 

»Predložil sem naslednja potrdila oz. dokumente: 

- potrdilo o vplačani varščini     DA  NE 

- izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oz. priglasitveni list (samostojni podjetniki), ki ne 

sme biti starejši od treh mesecev    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 

 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: __________________ 

 


