
Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 011-023/2019 
Datum:  17. 9. 2018 
 
K. __7__. točki 
 

1. ZADEVA: PRODAJA OBČINSKEGA STANOVANJA SAVINJSKA CESTA 22, 
MOZIRJE 

 
PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur.list RS, št. 86/2010), Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi 
zemljišč v lasti Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 06/2000), 7. člen Statuta 
Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) ter Zakon o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Ur. l. RS št. 11/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
Dosedanja najemnica, ki je imel stanovanjsko pravico, je ostala v stanovanju sama in se je odločila, 
da si poišče manjše stanovanje. Stanovanje je občinsko in ker je stanovanje relativno  veliko ter 
potrebno obnove, predlagamo, da se odproda. V tem objektu je le še to stanovanje v lasti občine 
Mozirje, vsa ostala so v privatnem lastništvu. Zaradi velikega povpraševanja po stanovanjih v 
Mozirju predlagamo, da se stanovanje odproda. 

 
Podatki o nepremičnine: 
Zap. 
štev. 

Stavba  lokacija Naslov Številka 
stavbe 

Številka  
dela stavbe 

Katastr -
ska občina 

veliko
st m2 

cenitvena 
vrednost € 

1. center Mozirja, 
parc.št. 476/59 
k.o. Mozirje 

Savinjska 
cesta 22, p. 
Mozirje 

529 3 
ID 920 -
529 - 3 

920- 
Mozirje 

78,10 69.200,00 

 
Občina je pridobila  cenitev uradnega cenilca, ki je nepremičnini določil ceno 69.200,00 €. 
Za prodajo nepremičnine bo v skladu z 50. členom Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1, (Ur. l. RS, št. 11/2018) izveden javni razpis z 
zbiranjem ponudb. 

 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Prodaja nepremičnine bo imela pozitiven vpliv na proračun v višini cca 69.200,00 €.  
 
Predlagan sklep: 
Odbor za gospodarske dejavnosti se strinja s prodajo nepremičnine Trosobno stanovanje v 
tretji etaži stanovanjskega  objekta Savinjska cesta 22, p. Mozirje, s stavbnim zemljiščem, 
komunalno opremo ter ureditvijo, po cenitveni ceni 69.200,00 € in Občinskemu svetu Občine 
Mozirje predlaga, da sprejme sklep o odprodaji predmetne nepremičnine.  
 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja s prodajo nepremičnine trosobno stanovanje v tretji 
etaži stanovanjskega  objekta Savinjska cesta 22, p. Mozirje s stavbnim zemljiščem, komunalno 
opremo ter ureditvijo, ter potrjuje prodajo po cenitveni ceni 69.200,00 €.  
 
Priloga: - Cenilni zapisnik 
 
 
Pripravil: Janez JANKO 
 































Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 011-0023/2019 
Datum:  1. 10. 2019 
 
K _7_. točki 
 
PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-
1) 
 

2. Zadeva: USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE 
 

PREDLAGATELJ: Boštjan Iršič, Cesta v Loke 9, Mozirje 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev:  
 
Predlagatelj želi na mestu obstoječega objekta BAR GAMS na parc. št. 692/44, ki je v lasti 
Občine Mozirje zgraditi objet, ki bo namenjen gostinsko turistični dejavnosti. Zadeva je bila že 
večkrat obravnavana na Občinskih svetih in sprejeta v načrtu razpolaganja s premoženjem 
občine. Zaradi zaokroženega območja, katerega lastnik je občina ter predstavlja območje 
turizma, se podeli stavbna pravica, kar pomeni, da je lastnik zemljišča dolgoročno Občina 
Mozirje. 
Vlagatelj je pridobil idejno dokumentacijo s katere je razviden okvirni obseg potrebnega 
prostora in okvirna višina investicije in želi pred izdelavo dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje Občine Mozirje kot aktualnega lastnika zemljišča. 
V prilogi je predstavitvena dokumentacija. 
Pogodba o podelitvi stavbne pravice se izvede v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1), ki določa medsebojna razmerja, 
tako finančna kot tudi ostala, vezana na lokacijo in ostale zahteve in vplive na okolico. 
(usklajeno z lokalno skupnostjo, ribiškemu društvu in EHD gaj Mozirje). 
Izhodišča za pripravo pogodbe: 

• Najemna pogodba je sklenjena za določen čas 40-ih let. Po preteku dobe za katero je 
podeljena stavbna pravica upravičencu iz te pogodbe ne pripada nobeno nadomestilo 
glede zemljišča 

• Stavbna pravica se lahko prenese na drugo osebo ob soglasju lastnika 
• Upravičenec lahko za pridobivanje dovoljenj in soglasij uporabi le projektno 

dokumentacijo, na katero da  lastnik soglasje 
• Najemnik se zavezuje, da bo nepremičnino redno vzdrževal  kot skrben gospodar.  
• Najemnik se zavezuje, da  bo raba funkcionalnega dela zemljišča okoli objekta usklajen 

z RD in Občino 
• Najemnik se zavezuje, da  bo omogočena uporaba sanitarij v javni rabi, kar se upošteva 

pri določitvi nadomestila 
• Upravičenec je v zvezi z investicijskimi vlaganji dolžan izročiti lastniku nepremičnine 

dokumente, iz katerih bo razvidna vrsta del in višina vlaganj v nepremičnino. 
• Upravičenec se obveže v primeru prenehanja stavbne pravice lastniku oziroma novemu 

upravičencu, v kolikor pride do odkupa objekta izročiti vso projektno dokumentacijo, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2479
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


dovoljenja in soglasja, ki so bila v fazi prenove objekta izdana na ime upravičenca in 
nanj prenesti vsa upravičenja iz teh dovoljenj in soglasij,  
 
 
Pogodba o najemu preneha : 

• po sporazumu strank, 
• v primeru prenehanja dejavnosti najemnika, 
• na podlagi odstopa od pogodbe, 
• če pride najemnik v zamudo s plačilom najemnine več kot dva meseca; 
• v primeru kršenja pogodbe (neaktivnost, propadanje objekta več kot dve leti) 

 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
S podelitvijo stavbne pravice bo omogočena gradnja in s tem se uredi območje, ki je namenjeno 
BT (bivalni turizem)- turistični in gostinski dejavnost. Občina Mozirje bo prejemnik 
nadomestila, ki se pogodbeno določi. Višina se določi ob poznani vrednosti vlaganja v 
izgradnjo objekta. 
Predlagamo, da se pogodba o podelitvi stavbne pravice sklene za dobo 40. let.  
 
Sklep odbora: 
Odbor za gospodarske dejavnosti Občine Mozirje predlaga Občinskemu svetu Občine 
Mozirje, da se strinja s predlogom idejne zasnove projekta in z ustanovitvijo stavbne 
pravice na zemljišču parc. št. 692/44 k.o. Mozirje v približni velikosti 1200m2 za gradnjo 
gostinsko turističnega objekta. Stavbna pravica se sklene za dobo 40. let. 
 
Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep: 
 
 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja s predlogom idejne zasnove projekta in z 
ustanovitvijo stavbne pravice na zemljišču parc. št. 692/44 k.o. Mozirje v približni 
velikosti 1200m2 za gradnjo gostinsko turističnega objekta. Stavbna pravica se sklene za 
dobo 40. let. 
 
 
Priloga: 

 
- Ortofoto stanja 
- Podatki o zemljišču 
- Predstavitveno gradivo 
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Občinski prostorski načrt - OPN SD1 > Namenska raba

LEGENDA:

OPN - Namenska raba 

S - Območja stanovanj (SS, SB, SK, SP)

C - Območja centralnih dejavnosti (CU, CD)

I - Območja proizvodnih dejavnosti (IP, IG, IK)

B - Posebna območja (BT, BD, BC)

Z - Območja zelenih površin (ZS, ZP, ZV, ZD, ZK)

P - Območja prometne infr. (PC, PŽ, PL, PO)

Območja ostale infrastrukture (T, E, O)

A - Površine razpršene poselitve

Kmetijska zemljišča (K1, K2)

Gozdna zemljišča

Površinske vode (VC, VM)

VI - Območja vodne infrastrukture

L - Območja mineralnih surovin (LN, LP)

f - Območja za potrebe obrambe zunaj naselij

Območja za potrebe varstva pred naravnimi in

drugimi nesrečami

oznaka

Enote urejanja prostora (EUP)

Po_5 oznaka

OPPN - predvideni

OPPN06 Oznaka OPPN

Parcele

0 20 m
merilo 1: 551

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA LOKACIJA:  y = 497697.1,  x = 132473.4 (D48/GK)
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št.

Stavbe

Hišne številke

HŠ 
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y = 497697.1 m  x = 132473.4 m (D48/GK),  z =~ 332 m (dz =~ 4.1 m)

 

hišna številka: Cesta v Loke 1Z, 3330 Mozirje

katastrska občina: 920-MOZIRJE, parcela: 692/44, stavba: 804

OPN - Namenska raba :

PNRPP OZNAKA: BT

EUP: MO84

OPPN IME:

Enote urejanja prostora (EUP):

OZNAKA: MO84

OPPN - predvideni

ni zadetkov 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 011-0023/2019 
Datum:    4.10.2019 
 

3. ZADEVA: MENJAVA ZEMLJIŠČ 
 
 

PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur.list RS, št. 86/2010), Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za 
gradnjo in menjavi zemljišč v lasti Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 
06/2000), 7. člen Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) ter 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Ur. l. 
RS št. 11/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Marovt Jože, Ljubija 13, 3330 Mozirje 
 
PREDLOG V RAZPRAVO: 
 
Pri pripravi OPPN (Občinski podrobni prostorski načrt) Kolovrat je potrebno odmeriti potek 
ceste, ki je delno kategorizirana, v naravi pa je povezovalna cesta med vzhodno in zahodno 
stranjo Kolovrata (cesta Most Ljubija- Belak- Melavc). 
Pri tem je bil podan predlog, da se  parcela št. 875/2, k.o. Ljubija, v izmeri 611 m2, katere 
lastnik je Občina Mozirje zamenja za drugo zemljišče v  svoji lasti ( dele parc. št. 25, 161, 
426/5) po katerih poteka cesta na Kolovrat. V obrazložitvi je poudaril, da je predlagano 
zemljišče parc. št. 875/2 v k.o. Ljubija bilo do sedaj koriščeno kot travnik s strani lastnikov 
mejnih zemljišč. 
Po parceli poteka v spodnjem delu meteorni jarek, cesta predstavlja dostop do posameznih 
parcel in hkrati edino zemljišče v lasti Občine, ki povezuje vas Ljubijo in Kolovrat.(priloga) 
Predlagatelj je pri morebitni gradnji komunalnih vodov pripravljen dati služnost za gradnjo 
komunalnih vodov. 
 
Dejstvo je, da povezovalna pot v javni lasti predstavlja določene prednosti za Lokalno 
skupnost pri razvoju območja, prav tako predstavlja dostopno zemljišče  do lastnikov parcel. 
Občina Mozirje je sicer v praksi že večkrat zamenjala zemljišča, ki nimajo pomembnega 
statusa za javno rabo za ceste. Pri tem se upošteva pomen zemljišča kot dostopa do sosednjih 
parcel oziroma zemljišč. 
 
Zadeva je bila že obravnavana na občinskem svetu v letu 2008, kjer je bil sprejet sklep, da se 
zemljišče ne menja zaradi povezovalnega značaja zemljišča med Ljubijo in Kolovratom. 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinski svet občine Mozirje se strinja, da se zemljišče parc. št. 875/2 k.o. Ljubija, ki je v 
lasti občine Mozirje zamenja za zemljišče (dele parc. št. 25, 161, 426/5) po katerih poteka 
cesta po predhodni preveritvi dejanske rabe zemljišča in ob soglasju lastnikov parcel, do 
katerih predstavlja parc. št. 875/2 možnost dostopa. Ob menjavi se sklene sporazum na 
osnovi katerega bo občina pridobila pravico graditi infrastrukturne objekte po 



zemljiščih, ki so v lasti vlagatelja na relaciji Ljubija- stara vas  -  cesta Most Ljubija- 
Belak. 
 
Pripravil 
Jaka Vačovnik 
 
Priloga: 
Grafične priloge 
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parcela kat. občina boniteta površina (grafična površina)

[m2]

875/2 918-LJUBIJA 22 611 (718)

št. ZKV urejena parcela IDPOS datum spr.

85 ne PR-05107 2.2.2000

.

lastnik delež

OBČINA MOZIRJE, MOZIRJE, ŠMIHELSKA CESTA 2, 3330 MOZIRJE 1/1

upravljavec

OBČINA MOZIRJE, ŠMIHELSKA CESTA 2, 3330 MOZIRJE

.

zemljišča št. stavbe na parceli površina [m2]

ZEMLJIŠČE 611,00

.

namenska raba delež (%)

10610 površine cest 2,00

20100 najboljša kmetijska zemljišča 98,00

dejanska raba delež (%)

1000 kmetijsko zemljišče 100,00

.

nepremičnina

NEP_ID modeli določitve nep. vrednost nep.

1128188 351,94

enote raba površina vrednost enote

parcela 875/2 kmetijska zemljišča (98%) 611,00 351,94

 

OPOZORILO: Podatki so informativni (vir: Geodetska uprava RS, oktober 2019).

Podatki o parcelah ne izražajo stanja na današnji dan (glej vir) in se lahko razlikujejo od uradnih evidenc.
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Vrednost celotne nepremičnine se lahko zaradi neusklajenih podatkov v nekaterih primerih razlikuje od vsote vrednosti posameznih enot. 
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Nepremičnine > Parcele: Lastništvo

LEGENDA:

Parcele v vaši lasti

Občina je 100% lastnik

Občina je solastnik

Parcele v vašem upravljanju

Lastniki parcel

lastnik

Parcele

št. 

0 50 m
merilo 1: 959

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 918-LJUBIJA, parcela: 875/2
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Gospodarska infrastruktura (GJI) > Promet

LEGENDA:

Linijski objekt cestne infrastrukture

Cesta - državna cesta

Cesta - občinska cesta

Cesta - gozdna cesta

Cesta - gozdna cesta (vir: ZGS)

043590 oznaka

Cesta - nekategorizirana cesta

Cesta - planinska pot

Cesta - kolesarska pot

Linijski objekt železniške infrastrukture

Železniška proga

Objekt železniške infrastrukture

Območje letališča

Objekt letališke infrastrukture

0 200 m
merilo 1: 4612

0 10 cm
referenčna linija

OPOMBA: zemljišča v lasti vlagatelja
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Parcele

št. 
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