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Na podlagi 18. člena Statuta Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, številka 33001-

0001/2005, z dne 26. 03. 2006, uprava KŠTM Sevnica izdaja naslednji: 

 

 

Javni poziv  
za oddajo poslovnega prostora v najem  

 

- poslovni prostor v objektu Bazen Sevnica,  

Prvomajska cesta 15, 8290 Sevnica 
 

 

 
1. PREDMET POZIVA  
 

Predmet javnega poziva je oddaja poslovnega prostora, v izmeri 49,25 m
2
, v objektu Bazen Sevnica, Prvomajska cesta 15, 

p. Sevnica, stoječem na parcelni številki 429/2, k.o. Sevnica, last Občine Sevnica. 

 

Poslovni prostor je v preteklosti že služil za potrebe trgovske dejavnosti (prodajalna). Prostor se lahko odda v najem za  

potrebe pisarne, trgovine, delavnice ali za druge namene, ki bi jih izrazili eventualni najemniki v postopku javnega 

poziva. Prostor ni opremljen z opremo, tako da ga bo moral najemnik opremiti sam. V poslovnem prostoru je možnost 

priključitve na vodovod, elektriko, skupinsko TV anteno, telefonski priključek, prezračevanje. Najemnik ima v sklopu 

poslovnega prostora na voljo svoje lastne sanitarije, garderobo, vetrolov, po dogovoru tudi skladišče.  

V skladu z Odlokom o oddajanju poslovnih prostorov v najem-uradno prečiščeno besedilo (Občina Sevnica, Ur. l. RS, št. 

78/2005), sta bili za omenjeni prostor izračunani naslednji najemnini: 

 

- oddaja v najem za storitveno dejavnost, mesečna najemnina 230,85 €; 

- oddaja v najem za trgovinsko dejavnost, mesečna najemnina 288,56 €. 

 

Poleg stroška najema najemnik prevzema tudi obratovalne stroške prostora. 

 

 

2. POGOJI ZA PRIJAVO  
 

Na poziv se lahko prijavijo: 
 

- fizične in pravne osebe, s stalnim prebivališčem v RS. 

 

Ponudbi priložite: 
 

- programski načrt; 

- navedbo začetka delovanja in nameravano dolgoročnost najema; 

- potrdilo o registraciji ponudnika (poslovne družbe: kopija registracije podjetja ponudnika (izpis iz sodnega 

registra), ki načeloma ni starejša od treh mesecev; samostojni podjetniki: odločba o izpolnjevanju pogojev za 

opravljanje dejavnosti in priglasitveni list davčnega urada). 
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3. ROKI IN NAČIN PRIJAVE  
 

Vsi zainteresirani za najem prostora morajo svojo ponudbo poslati ali osebno oddati, najkasneje do četrtka, 01. aprila 

2010, na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica ali info@kstm.si, s pripisom «Vloga za najem poslovnega 

prostora na Bazenu Sevnica«.  

 

 

4. MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA 
 

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevana naslednja merila:  

 

– ponujena dolgoročnost najema,  

– ponujena višina najemnine, 

– ocena primernosti ponujene dejavnosti, ki jo ponudnik predlaga, 

– reference ponudnika, 

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik. 

 

 

5. INFORMACIJE 
 

Vse dodatne informacije so vam na voljo na sedežu KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica, vsak delovni dan od 8.00 do 

15.00 ure osebno ali na telefonski številki: 07/81 61 070, 051-680-290 (Mojca Švigelj) ali po elektronski pošti 

info@kstm.si.. 

 

 

6. OBVEŠČANJE 
 

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od roka sprejemanja ponudb. Z najožjim 

izborom ponudnikov bo opravljen tudi razgovor.  

 

 

 

 

                                                                                                                     Mojca Pernovšek,  

direktorica Javnega zavoda za kulturo, šport, 

                                                                                                                      turizem in mladinske dejavnosti Sevnica 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

Vročiti:  

- v javno objavo (oglasne deske KŠTM Sevnica in Občina Sevnica, www.kstm.si, Grajske novice, Axa) 

- naslovi po e-pošti, 

 

V vednost: 

- Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica. 

 

Vložiti: 

- v zbirko dokumentarnega gradiva. 
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