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Številka: 35280-02/2019  
Datum: 30.7.2019  
 
 
V skladu z 49., 51. In 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Mislinja objavlja 
 
 
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM 
 
 

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb 
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja 
 
 

2. Opis predmeta  
 
Predmet najema so naslednji prostori v lasti Občine Mislinja: 
 
1. Kabinet v stari telovadnice pri OŠ Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja, v izmeri 

2,8 x 4,9 m. 

   
 
 
 
2. Fitnes v stari telovadnici pri OŠ Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja, v izmeri      

8x4,2 m. Oprema ni last lastnika in predmet oddaje.  

   
 
   
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
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3. Kabinet v novi športni dvorani Center za zdravje in šport Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, 
2382 Mislinja, v izmeru 3,3x8,7 m. 
 

 
 

3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 
 
3.1. Ponudbo lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje 

športne dejavnosti in ima za opravljanje športne dejavnosti vsa predpisana dovoljenja 
(ponudbi je potrebno priložiti dokazilo).  
 

3.2. Ponudniki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 50,00 EUR na 
transakcijski račun Občine Mislinja, št. SI56 0127 6010 0010 437. Potrdilo o plačani varščini 

je potrebno priložiti ponudbi. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v najemnino. 
Ponudnikom, ki v postopku javnega zbiranja ponudb ne bodo uspešni, bo varščina vrnjena 
brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.  

 
3.3. Popolna pisna ponudba mora vsebovati: 

- naziv ponudnika in njegov naslov, matično ter davčno številko, 
- telefonsko številko, e-naslov, 
- potrdilo o plačani varščini 
- pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema, 
- navedbo veljavnosti ponudbe oz. vezanosti ponudnika na dano ponudbo, ki mora 

veljati najmanj 90 dni od oddaje ponudbe, 
- pisno izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od 

izhodiščne najemnine. 
 

3.4. Pri javnem zbiranju ponudb ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi 
povezane osebe. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno 
izjavo, da ni povezana oseba po 7. odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti

1
 

                                                           

1 Za povezano osebo se štejejo: 
-        fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, 
v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, 
sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza 
oziroma partnerska zveza prenehala ali ne, 

-        fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja, 
-        pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in 
-        druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član 
komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana 
komisije ali cenilca. 
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4. Pogoji najema 
 
4.1. Za posamezno nepremičnino bo sklenjena najemna pogodba za dobo 5 let, z odpovednim 

rokom 6 mesecev. Po izteku najemnega razmerja se prostor odda ponovno v najem, na 
podlagi novega, predhodno izvedenega postopka oddaje v najem oz. skladno z veljavno 
zakonodajo.  

 
4.2. Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem brez predhodnega 

soglasja lastnika.  
 
4.3. Izhodiščna najemnina znaša po ceniku sprejetem s strani občinskega sveta Občine 

Mislinja:  
 

- Kabinet v stari telovadnici pri OŠ Mislinja 150,00 EUR brez DDV na sezono, 
- Fitnes v stari telovadnici pri OŠ Mislinja 20,00 EUR brez DDV na mesec, 
- Kabinet v novi športni dvorani Center za zdravje in šport Mislinja 200,00 EUR brez 

DDV na sezono.  
 
4.4. navedeno nepremičnino na podlagi sprejetega cenika s strani občinskega sveta je 500,00 

EUR brez DDV in jo je najemnik dolžan plačevati do 20. v mesecu za tekoči mesec, če ni 
v pogodbi drugače dogovorjeno.   

 
4.5. Najemnik je dolžan plačevati sorazmerno obratovalne stroške, stroške rednega 

vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, 
za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo, kar ni všteto v najemnino.  

 
 
 

5. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe 
 
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali osebno v zapečateni ovojnici na Občino 
Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, z oznako na ovojnici »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA 
NAJEM PROSTOROV«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov 
ponudnika.  
 
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 23.8.2019 do 8.00 ure. Ponudbe prispele po 
razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo. 
 
 
 

6. Postopek  
 
Javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti.  
 
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v petek dne 23.8.2019 ob 9.00 uri v sejni sobi 
Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.  
 
Postopek oddaje po metodi javnega zbiranja ponudb vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje 
župan.  
 
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse 
razpisne pogoje (popolna ponudba). Ponudbe pod izhodiščno najemnino ne bodo upoštevane.  
 
Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija : 

- pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, 
- opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. 
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Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri 
najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne sklene pogodbe v tem roku, mu lahko upravljavec 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. 
Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži 
njegovo varščino.  
 
Župan Občine Mislinja ali oseba, ki jo župan pooblasti lahko postopek ustavi do sklenitve 
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo izkazani stroški. 
 
 

7. Informacije in ogled 
 
Dodatne informacije glede predmeta javnega zbiranja ponudb, dobijo interesenti na Občini 
Mislinja v času uradnih ur ali po telefonu 051 463 275 (Simon Pečnik) oz. po elektronski pošti 
obcina@mislinja.si.  
 

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

- objaviti na spletni strani občine 

mailto:obcina@mislinja.si

