
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. 3. 2021 (do 8. 4. 2021) 

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

Predmet oddaje:  

Predmet oddaje v najem je solastniški delež Občine Bled na nepremičninah v Veslaškem centru 

Bled:  

- parc. št. 426/3, 424/13, 424/15, 424/18, 424/7, 431/12, 431/17, 431/7, 481/15, 431/18, 

431/19, 425/10, 424/23, 424/2, 424/21, vse  k. o. Rečica v deležu 9/10 in 

- parc. št. 426/12, 426/13, 426/5, 426/9, 481/19, vse  k. o. Rečica v deležu 2/5. 

V najem se nepremičnina oddaja izključno za namen izvajanja veslaške dejavnosti Solastniški 

delež se oddaja v najem na podlagi neposredne pogodbe v skladu s 65. členom Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 

79/18) - izjeme pri oddaji v najem z neposredno pogodbo (samoupravna lokalna skupnost manj 

kot 50-odstotna solastnica nepremičnine, Odlok o razglasitvi javne infrastrukture na področju 

športa, turizma in rekreacije (Uradni list RS, št. 84/12) - opravljanje dejavnosti v javnem 

interesu,...). Ker gre za oddajo solastniškega deleža, bo k izbiri ponudnika in sklenitvi pogodbe 

potrebno pridobiti soglasje obeh solastnikov, v kolikor izbrani ponudnik ne bo solastnik 

nepremičnine, ki je predmet oddaje. 

Nepremičnina se odda v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom šest (6) mesecev od 

1. 7. 2021 dalje. 

Izklicna cena najema: 5.200,00 EUR (brez DDV), najemnina se v nadaljevanju revalorizira 

skladno z indeksom rasti cen na drobno 

 

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,  

- ponujeno ceno za najem nepremičnine, 

- namen uporabe nepremičnine – izkušnje in reference za izvajanje veslaške dejavnosti. 

 

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. 


