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Številka:  478-03/2013 
Datum:   1.4.2020 
 
 
Na podlagi 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)  občina Mislinja objavlja 
 
 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE  
O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA 

 
 

1. Naziv in sedež upravljavca nepremičnine 
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja 

 
2. Vrsta pravnega posla 

Sklenitev najemne pogodbe. 
 

3. Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu, oblika in pogoji, pod katerimi se predloži 
ponudba 
Interesenti naj vlogo, ki je priloga k tej nameri, pošljejo do 21.4.2020. Prijavo na namero lahko 
ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja ali po 
elektronski pošti na obcina@mislinja.si. 
 
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan roka 
za prejem oz. bodo prispele po elektronski pošti do izteka zadnjega dne roka za prejem.  

 
4. Opis predmeta oddaje 

Predmet najema so delno kmetijska in delno stavbna zemljišča s površino 2.908 m2. V najem 
se dajejo vse površine skupaj. Predmet najema so naslednje nepremičnine, katerih lastnik je 
Občina Mislinja: parc. št. 1115/1, k.o. 864 – Mislinja, s površino 218 m2, parc. št. 1116/1, k.o. 
864 – Mislinja, s površino 38 m2, parc. št. 1115/3, k.o. 864 – Mislinja, s površino 65 m2, parc. št. 
1508/27, k.o. 864 – Mislinja, s površino 222 m2,parc. št. 1132/1, k.o. 864 – Mislinja, s površino 
60 m2, parc. št. 1508/27, k.o. 864 – Mislinja, s površino 171 m2, parc. št. 1508/27, k.o. 864 – 
Mislinja, s površino 252 m2, parc. št. 1508/27, k.o. 864 – Mislinja, s površino 1.882 m2. 
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5. Izhodiščna najemnina 
Najnižja ponudbena najemnina znaša 279,14 EUR letno. Cena za m2  kmetijskega zemljišča je 
0,03 EUR, stavbnega (II. cona) pa 0,41 EUR. Cena je skladna s cenitvijo oz. Poročilom o 
izdelavi metodologije št. 4TC-10-19 za oceno okvirne najemnine v Občini Mislinja, ki jo je 
pripravila pooblaščena cenilka Petra Nagode Zupančič.  
 
V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena 
pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla in bo pogodba o prodaji sklenjena z 
najugodnejšim ponudnikom.  
 

6. Ponudba 
Ponudbo lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba. Ponudba mora vsebovati: 
- osnovne podatke o vlagatelju (naziv, naslov, EMŠO, davčna številka, tel. številka), 
- pisno izjavo o ponujeni višini letne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, 
- navedbo veljavnosti ponudbe oz. vezanosti ponudnika na dano ponudbo, ki mora veljati 

najmanj 90 dni od oddaje ponudbe. 
 

 
7. Kontaktne osebe 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Nina Fras. Vse 
podrobnejše informacije o nepremičnini lahko interesenti pridobijo na podlagi elektronske pošte 
na naslov nina.fras@mislinja.si. 

 
8. Ostale informacije 

Za najem bo sklenjena neposredna pogodba. Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni 
od objave te namere na spletni strani Občine Mislinja. 
 
Občina Mislinja si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske 
odgovornosti, ustavi postopek.  

 
 
       Župan Občine Mislinja 
       Bojan Borovnik, mag. posl. ved, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- objaviti na spletni strani občine 
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