
 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica na podlagi 20. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-
1I, 14/15 – ZUUJFO), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in 6. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem 
(Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) objavlja 
 
 
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB  
ZA ODDAJO PROSTORA V NAJEM 

 
- gostinski prostor v objektu Bazen Sevnica,  

Prvomajska cesta 15, 8290 Sevnica -  
 
 
 
1. Najemodajalec/organizator javnega zbiranja ponudb:   

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica. 
 
2. Predmet oddaje v najem:  

Predmet javnega poziva je oddaja poslovnega prostora – gostinski lokal s spremljajočimi prostori v 
souporabi, v skupni izmeri 267,50 m2, 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 gostinske dejavnosti (lokal). Prostor se lahko odda v 
najem za  potrebe gostinskega lokala ali za druge namene, ki bi jih izrazili eventualni najemniki v postopku 
javnega poziva. Prostor je delno opremljen. 

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 in skladišče. Del prostorov je v souporabi z najemodajalcem. 

En prostor (manjša pisarna) se oddaja v najem društvu s sedežem v občini Sevnica, kateremu mora 
najemnik v odpiralnem času omogočiti nemoten dostop do prostora oz. v skladu z dogovorom izven 
odpiralnega časa lokala.  

 
3. Izhodiščna najemnina:  

Izhodiščna najemnina z Odlokom o oddajanju poslovnih prostorov v najem-uradno prečiščeno besedilo 
(Občina Sevnica, Ur. l. RS, št. 78/2005) znaša  
-  za gostinsko dejavnost – 779,37 € + DDV / mesec.  

 
Najemnina ne vključuje obratovalnih stroškov. 

 
4. Čas, za katerega se poslovni prostor daje v najem: 

Najemna pogodba se sklepa za določen čas 3 leta z možnostjo podaljšanja. 
 
5. Varščina: 

Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino v višini treh izhodiščnih mesečnih 
najemnin, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.  
Varščino je potrebno vplačati na račun KŠTM Sevnica, IBAN št. SI56 01310-6000000209, BIC koda 
BSLJSI2X, namen: varščina.  
Varščina uspelemu ponudniku bo zadržana za primer kršitev najemne pogodbe. V primeru koriščenja 
varščine je ponudnik – najemnik dolžan pri prvi naslednji najemnini vplačati znesek do višine varščine. Ob 
izteku najemnega razmerja se zadržana varščina brez obresti vračuna v najemnino ali vrne najemniku.  
Neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni po končani izbiri. 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505


6. Pogoji za predložitev ponudb: 
Ponudba mora biti pisna in mora vsebovati naslednje podatke: 

− ime in priimek oziroma firmo, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko računa  
        (IBAN in BIC kodo) za vračilo varščine, matično in davčno številko; 

− izpisek iz poslovnega registra, ki izkazuje zadnje stanje ter da je ponudnik registriran za opravljanje  
        gostinske in drugih dejavnosti, ki jih bo izvajal v lokalu; 

− programski načrt (predlog dodatnih vsebin); 
− načrt izvedbe varovanja prehoda med lokalom in bazenom; 
− ponujeno mesečno višino najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine iz 3. točke tega  
        razpisa; 
− potrdilo o plačilu varščine v višini treh mesečnih najemnin; 

− izjava ponudnika oziroma pooblaščenca, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim  
        podpisom. 
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih podatkov bo komisija zavrgla in jih ne bo 
obravnavala. 

 
7. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo je do dne 30.5.2015.  
 
8. Rok za pričetek obratovanja lokala: najkasneje do 25.5.2015 
 
9. Način in rok plačila najemnine: 

Najemnina se bo plačevala mesečno na podlagi izstavljenega računa.  
 

Najemnik je dolžan plačevati mesečno poleg najemnine tudi vse obratovalne stroške, stroške rednega 
vzdrževanja, zavarovanja, stroške upravljanja in morebitne druge obratovalne stroške.  

 
Strošek dodatne opreme in morebitna vlaganja v objekt niso strošek najemodajalca.  
 

10. Rok za oddajo ponudbe: 
Rok za oddajo ponudb je do vključno četrtka, 7. 5. 2015.  
 
Ponudbe se oddajo na vložišču KŠTM Sevnica ali pošljejo priporočeno na naslov – KŠTM Sevnica, Glavni  
trg 19, 8290 Sevnica, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem –  
gostinski prostor v objektu Bazen Sevnica – ne odpiraj!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen  
polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih ali nepopolnih ponudb najemodajalec ne bo upošteval.  

 
11. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo 8.5.2015.   
 
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca in lastnika objekta ter vse ponudnike  
obvestila o izbiri v roku 15 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 

 
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevana naslednja merila:  

– ponujena višina najemnine,  
– programski načrt (dodatne vsebine); 
– reference ponudnika, 
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik. 

 
 Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija: 

− pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, ali  

− opravi z njimi dodatna pogajanja. 
 
12. Drugi pogoji javnega zbiranja ponudb 

Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo za poslovni prostor v roku 15 dni po opravljeni izbiri 
najugodnejšega ponudnika, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil, varščina pa se zadrži. 
 
Predstojnik najemodajalca ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavita do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo plačana varščina in izkazani stroški za 
prevzem razpisne dokumentacije. 



 
13. Informacije 

Podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni na KŠTM Sevnica, Petra 
Biderman, tel. št. 07/81 61 070, 031 703 982. Ogled prostora, ki je predmet najema, je možen po 
predhodnemu dogovoru. 

 
 
Številka:  679-0003/2015 
Datum:    21.4.2015   
 
 

                                                                                                                    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). 
 

V vednost: 
- Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica. 

 
Vložiti: 

- v zbirko dokumentarnega gradiva. 
 

http://www.kstm.si/

