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Številka zadeve: 478-0077/2022-1 
Datum:4. 8. 2022 
 
 
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče objavlja na podlagi 51. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 
in 79/18) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)  
 
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO  
GOSTINSKEGA LOKALA V DOMU KRAJANOV TURJAK  V NAJEM 

 
 
 

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:  
 
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče 
 
 
2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: 
 
Nepremičnina, ki se oddaja v najem v naravi predstavlja gostinski lokal v Domu krajanov 
Turjak, na naslovu Turjak 17, 1311 Turjak (stavba 1711-1956, št dela stavbe 1711-1956-3). 
Nepremičnina se nahaja ob regionalni cesti G2 106/0261. V bližini se nahajata grad Turjak in 
podružnična osnovna šola z vrtcem.  
 
Nepremičnina, ki se oddaja v najem, obsega naslednje prostore: 
 

- točilnica v izmeri 44,77 m2,   

- priprava hrane v izmeri 25,62 m2,   

- gostinski prostor iz točilnice v izmeri 22,72 m2,   

- predprostor v izmeri 8,80 m2,  

- shramba v izmeri 2,21 m2,  

- shramba v izmeri 9,55 m2, 

- shramba v izmeri 2,12 m2,   

- shramba v izmeri 18,54 m2 

- shramba v izmeri 1,30 m2,  

- hodnik v izmeri 9,02 m2,  

- hodnik v izmeri  4,07 m2,  

- hodnik v izmeri 3,99 m2,  

- WC moški v izmeri 3,96 m2,  

- WC ženske v izmeri 3,87 m2, 

v skupni površini 160,54 m2 

 
Gostinski lokal ima tudi pretežno z nadstrešnico pokrit letni vrt v izmeri 70 m2 in nepokrit letni 
vrt v izmeri 34 m2. Skupaj letni vrt 104 m2. 
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Gostinski lokal se odda v najem za namen: okrepčevalnica 
 
Izbrani ponudnik krije poleg najemnine še naslednje stroške:  

- obratovalne stroške predmetnega poslovnega prostora (stroške ogrevanja, stroške za 
vodo in kanalščino, stroške porabljene elektrike in priključne moči, stroške telefona v 
lokalu, stroške kabelske televizije, televizije in radia v lokalu, ostale stroške, povezane 
z uporabo poslovnih prostorov,  stroške urejanja okolice, stroške zavarovanja opreme, 
stroške čiščenja greznice),  

- stroške beljenja prostorov,  
- stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,  
- druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. 

 
 
Oprema gostinskega lokala 
Lokal je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Vsa oprema, 
ki jo bo najemnik postavil v lokalu, je njegova last.  
 
 
3. Ponudbena cena – najemnina 
Najnižja ponudbena cena - najemnina za notranje prostore v skupni izmeri 160,54 m2 znaša 7 
EUR/m2 mesečno, za gostinski vrt  v skupni izmeri 104 m2 pa 1,5 EUR/m2 mesečno – skupna 
najnižja ponudbena cena znaša 1.279,78 EUR mesečno.  
 
Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo organizatorju javnega zbiranja ponudb ponudil: 

- najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini 

ponudbene cene in hkrati 

- najkvalitetnejšo gostinsko ponudbo z osnovno specifikacijo predvidenih pijač in 

prehranskih artiklov. 

 

 

4. Posebni pogoji oddaje v najem 

• Občina Velike Lašče si pridržuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg 
višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. 
Razmerje med kriterijema 80% za višino ponujene najemnine in 20% za program oz. 
najkvalitetnejšo ponudbo, ki se bo ponujala v poslovnem prostoru. 

 
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer: 

- vsebina ponudbe, ki bo v poslovnem prostoru; 
- ciljna skupina strank; 
- popestritev okoliša,  
- obratovalni čas. 

 
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 80 točk za višino  
ponujene najemnine in 20 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Ponudba 
mora biti z vidika potrošništva na visoki ravni, prepoznavna in privlačna ter primerna okolju, 
kjer se lokal nahaja. 
 
 

• Ponudnik svoje morebitne dosedanje izkušnje izkaže z referencami. 
 

• Izbrani ponudnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor, niti 
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. Izbrani ponudnik 
predmeta tega javnega zbiranja ponudb ne bo smel oddati v podnajem. 
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• Najemnik mora sam poskrbeti za priklop na električno energijo. 
 

• Najemnik mora skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici objekta. 
 

• Najemnik mora nuditi v sklopu svoje ponudbe tudi pogostitev v kolikor bo Občina Velike 
Lašče organizirala dogodke (poroke, kulturne prireditve in drugi dogodki) in pri najemniku 
naročila pogostitev. 

 
 
 
5. Čas trajanja najema 
Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let. Najemna pogodba se predvidoma sklepa za 
obdobje od 15. novembra 2022 dalje. 
 
 
6. Varščina 
Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini ene izklicne mesečne 
najemnine v znesku 1.279,78 EUR na račun Občine Velike Lašče št. SI56 0110 0010 0013 
435, sklic 00 713000, ki jo vplačajo v roku za oddajo ponudb. Plačana varščina se uspelemu 
ponudniku brez obresti vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez 
obresti v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.  
 
 
7. Način in rok plačila najemnine 
Najemnina se prične zaračunavati od začetka trajanja najemnega razmerja dalje. Najemnik bo 
najemnino plačeval lastniku do 15. v mesecu za tekoči mesec na podlagi izstavljenega računa. 
 
 
8. Drugi pogoji oddaje v najem 

- Najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati v podnajem. 
- Občina si pridržuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine 

ponujene najemnine odloča tudi ponujena gostinska ponudba. Merila za izbor 
ponudnika: ponujena višina najemnine 80%, ponujena gostinska ponudba 20%. 

- Lokal je najemnik dolžan dodatno opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi 
sredstvi. 

- Gostinska ponudba mora biti z vidika potrošništva na visoki ravni, prepoznavna in 
privlačna ter primerna okolju, v katerem se lokal nahaja. 

- Zunanjost objekta se ne sme spreminjati. 
- Ponudnik svoje morebitne izkušnje v gostinstvu izkaže z referencami. 
- Izbrani ponudnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnikoli vlaganj v poslovni prostor 

niti ne pridobi kakršnihkoli pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. 
- Izbrani ponudnik bo moral skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici gostinskega 

prostora in vrta. 
- Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za 

opravljanje gostinske dejavnosti. 
- Ponudnik ni bil in ni v sodnem sporu z Občino Velike Lašče. 

 
 
9. Vsebina ponudbe 
Pisna ponudba za najem nepremičnine mora vsebovati naslednje podatke: 
 
- podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;  
- firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; 
- EMŠO oz. matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV; 
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- kontaktno telefonsko številko ponudnika;  
- številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne 

vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe; 
- ponujeno višino najemnine; 
- ponudbo o načrtovanem izvajanju dejavnosti (gostinska ponudba, obratovalni čas); 
- izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu; 
- pisno izjavo ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali 

likvidacijskem postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne in druge prisilne 
odločbe ter da ima poravnane poslovne obveznosti; 

- potrdilo o vplačani varščini; 
- izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni 

list FURS in fotokopijo osebne izkaznice za samostojne podjetnike; 
- dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti; 
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo 

institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo 
za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, 
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima 
plačane davke in prispevke), pri čemer potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni; 

- potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR; 
- izjavo ponudnika, da ima izkušnje v gostinstvu z navedbo morebitnih referenc, 
- lastnoročni podpis ponudnika oziroma njegovega morebitnega zastopnika, v primeru, da 

je ponudnik pravna oseba, pa podpis osebe, pooblaščene za zastopanje in žig. 
 
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcu iz razpisne dokumentacije skupaj z 
zahtevanimi prilogami. 
 
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.  
 
10. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 
a) pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem gostinskega 
lokala v Domu krajanov Turjak« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče 
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. 
Na hrbtni strani morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.  
 
b) Rok za zbiranje ponudb je do vključno 14. 9. 2022 do 11.00 ure. 
 
c) Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe. 
 
č) Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 14. 9. 2022 ob 11.30. uri na sedežu Občine 
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Odpiranje ponudb in postopek za izbor 
najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, imenovana s strani župana. 
 
d) Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več 
najugodnejših ponudb, lahko komisija: 
- pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali 
- opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.  
Po zaključku postopka komisija predlaga županu končno odločitev. 
 
e) Ponudnik, čigar ponudba bo prispela pravočasno in vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa 
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.  
 
f) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, 
ali bodo v nasprotju s pogoji razpisa in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, bodo 
izločene. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od ponudbene cene. 
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 
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g) V skladu s 6. in 7. odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti pri javnem zbiranju ponudb kot ponudnik ne morejo 
sodelovati člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši ponudnik bo moral pred 
sklenitvijo najemne pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba v skladu s 7. 
odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 
 
h) Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri 
najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega stavka, lahko 
upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži 
njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, 
upravljavec zadrži njegovo varščino. 
 
i) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je poleg višine ponujene najemnine tudi vsebina 
programa. 
 
j) Občina si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve 
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne da bi za to navedla 
razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom. 
 
k) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Za podrobnejše podatke v zvezi z 
ogledom predmeta javnega zbiranja ponudb, kakor tudi za informacije v zvezi s prijavo in 
izvedbo javnega zbiranja ponudb, se obrnite na Nino Tekavec, telefon 01 78 10 367, e-pošta: 
nina.tekavec@velike-lasce.si 
 
 
 
 

Župan Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nina.tekavec@velike-lasce.si
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obrazec ponudbe 
 

PONUDBA ZA NAJEM GOSTINSKEGA LOKALA V NAJEM 
 
 

Na podlagi objavljenega javnega zbiranja ponudb za oddajo gostinskega lokala v Domu 
krajanov Turjak, Turjak 17, 1311 Turjak (objava spletni strani Občine Velike Lašče) 
dajemo naslednjo ponudbo. 
 
Podatki o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba oz.  
firma in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba 
 
______________________________________________________________ 
 
 
EMŠO oz. matična številka ________________________________________ 
 
Davčna številka oz. ID številka za DDV_______________________________  
 
Kontaktna telefonska številka ponudnika______________________________ 
 
Številka transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne 
vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe 
 
______________________________________________________________  
 
 
Ponujena višina najemnine   _________________________  EUR/mesec  
 
Ponudba o načrtovanem izvajanju dejavnosti  
Načrtovana gostinska ponudba (po potrebi razširite tabelo) 
 

hladne jedi tople jedi dodatna ponudba 

 
 

  

   

   

   

   

 
 
Načrtovani obratovalni čas gostinskega lokala 
 

ponedeljek  

torek  

sreda   

četrtek  

petek  

sobota  

nedelja  
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Izjava ponudnika 
 
Podpisani ponudnik ________________________________________ izjavljam 
 
- da sem seznanjen in da se strinjam s pogoji in navedbami v razpisu – javno zbiranje 

ponudb za oddajo gostinskega lokala v Domu krajanov Turjak, Turjak 17, 1311 Turjak 
v najem, 

- da nisem v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem 
postopku, 

- da nisem prenehal poslovati na podlagi sodne in druge prisilne odločbe,  
- da imam poravnane poslovne obveznosti, 
- da imam izkušnje v gostinstvu (navedite kraj, lokal in čas trajanja opravljanja 

gostinske dejavnosti) _________________________________________________. 
 

 
 
 
 
     žig 
kraj:  _______________    odgovorna oseba:___________________ 
 
datum:  _______________    podpis:   ________________________ 
                                                                                                       
 
 
 
 
Priloge: 
- potrdilo o vplačani varščini; 
- izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni 

list FURS in fotokopijo osebne izkaznice za samostojne podjetnike; 
- dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti; 
- potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR.  

 
Priložena potrdila morajo biti v slovenskem jeziku. 

 


