
Župan lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi. 
 

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM  

 

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 

list RS, št. 11/18 in spr.) in  19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Bled objavlja namero o sklenitvi 

neposredne pogodbe. 

 

Datum: 19. 4. 2022 (do 8. 5. 2022) 

Naziv in sedež: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled 

 

Predmet oddaje:  

Predmet oddaje v najem je del zemljišča s parc. št. del parc. št. 863/1 k. o. Želeče v izmeri pribl. 8 

m2 (zemljišče pod objektom - manjši pomožni gostinski objekt (kiosk za prodajo hrane in 

pijače), lesene konstrukcije, pritlične izvedbe, v izmeri pribl. 2,00 x 4,00 m). Zemljišče se odda v 

najem lastniku objekta navedenega objekta.  

Nepremičnina se odda v najem za nedoločen čas s 6 mesečnim odpovednim rokom od 

10. 5. 2022 dalje. 

Izklicna višina najemnine je 1.460,00 EUR brez DDV na leto. 

 

Rok in način oddaje ponudbe:  

Ponudbe oziroma izjave o interesu najema pričakujemo v 20 dneh od objave na spletni strani 

www.e-bled.si na naslov obcina@bled.si ali Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled. 

 

Ponudba mora vsebovati: 

- podatke o ponudniku,  

- dokazilo o lastništvu in legalnosti objekta. 

 

Ostalo: 

- po prejemu ponudb se bodo z zainteresiranimi ponudniki opravila pogajanja o pogojih 

pravnega posla, 

- način in rok plačila najemnine  bo določen v najemni pogodbi in je bistvena sestavina 

pravnega posla, 

- podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja se lahko dobi na naslovu obcina@bled.si, 

- informacija o osebi za stike in podrobnejše informacije je na voljo v sprejemni pisarni Občine 

Bled (04) 575 01 00, 575 01 23, 

- župan lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske 

odgovornosti postopek oddaje v najem ustavi. 


