
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 (Ur. list RS, št. 31/2018) Občina Bled objavlja namero o sklenitvi neposredne 

pogodbe. 
 

Datum: 24. 11. 2022 (do 13. 12. 2022) 

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

Predmet oddaje:  

V najem se odda nepremičnina osebi javnega prava za izvajanje javnih nalog, in sicer za namen 

upravljanja z objektom za športne dejavnosti, na podlagi 4. alineje 65. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).  

Predmet oddaje v najem je Športni park Bled na delu parc. št. 435/38 in parc. št. 436/6 k. o. Bled 

v izmeri pribl. 3.200 m2. Na navedenem zemljišču se nahajajo večje in manjše nogometno 

igrišče, atletski stadion, igrišče za odbojko na mivki in balinišče. Površina, ki je predmet najema, 

mora biti prosto dostopna vsem obiskovalcem. Najemnika poleg najemnine bremenijo tudi vsi 

obratovalni in drugi stroški, vključno s stroški zavarovanja objekta. 

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

1. 1. 2023 dalje. 

Izklicna cena najema: 214,00 EUR (brez DDV) mesečno, določena je na podlagi cenitvenega 

poročila. 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 upravljanje z objekti za športne 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. 

 


