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O B J A V L J A 
 
 

NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB NAJEMA DELA RIBIŠKEGA 
DOMA ZA OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI 

 
 
PREDMET NAJEMA: 

 
Opis premoženja:  
 
Ribiški dom se nahaja na lokaciji Preserje 9, Braslovče, 200 m od magistralne ceste iz smeri 
Šentruperta proti Mozirju. V bližini doma se nahajajo ribolovni in gojitveni ribniki, prostori za 
piknik in rekreacijo. Najemnik bi lahko v najetem prostoru in na vrtu ribiškega doma  opravljal 
gostinsko dejavnost. Prostori, ki se ponujajo v najem, se nahajajo v kletni in v prvi etaži 
zahodnega dela ribiškega doma s posebnimi - ločenimi vhodi. Restavracija oziroma gostinski del 
z številko dela stavbe 983-409-2 obsega 346,5 m2, del kletnih prostorov s številko dela stavbe 
983-409-9 cca 85 m2 in poletni vrt na delu parcele 983-574/77 cca 1000 m2. Lokal je opremljen 
z gostinko opremo in ločenimi prostori za postrežbo, kuhanje, sanitarijami, teraso in posebnima 
vhodoma, tako kot jih predvideva zakonodaja na tem področju. Na vrtu sta dva pomožna objekta 
velikosti 13 in 28 m2 namenjena izvajanju gostinske dejavnosti. Ob ribiškem domu je 700 m2 
velik prostor za parkiranje, ki je namenjen tudi za goste lokala.   
 
POGOJI NAJEMA: 

 
- najnižja mesečna najemnina za predmet najema znaša 1.200,00  €,  
- najemnino je potrebno poravnati za tri mesece ali deponirati sredstva v višini treh najemnin 
- ponudnik lahko v svoji ponudbi mesečno najemnino zviša do njemu razumne višine najemnine,  
- najemnina se bo plačevala do 15. v mesecu za naslednji mesec (ali po dogovoru) in nakazovala  
  na TRR RD Šempeter,  
- če zamuda najemnine traja več kot 30 dni, lahko najemodajalec odstopi od najemne pogodbe, ne  
  da bi najemniku moral dati dodatni rok za izpolnitev (plačilo najemnine). V takem primeru vsa      
  dodatna vlaganja najemnika v predmet najema zapadejo v korist najemnine, 
- predmeta najema  ni dovoljeno dajati v podnajem, 
- ponudniki ponudbe za predmet najema se morajo uspešno ukvarjati z gostinsko dejavnostjo  
  najmanj 3 leta, kar je skupaj z višino podane najemnine in ob upoštevanju ostalih pogojev       
  najema merilo za izbiro najboljšega ponudnika (najemnika), 

 



- pričetek obratovanja dejavnosti v predmetu najema ne sme biti daljši od enega meseca po  
  sklenitvi najemne pogodbe, 
- najemnik se zavezuje, da bo s predmetom najema ravnal kot dober gospodar,  
- predmet najema  se vzame po načelu videno-najeto, zato najemodajalec po sklenitvi najemne  
  pogodbe ne odgovarja za predmet najema, 
- najemna pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, kar pomeni, da bo upravni odbor ribiške 
  družine k njej dal soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če upravni odbor zavrne  
  soglasje, 
- po podpisu najemne pogodbe se najemniku izroči predmet najema z celotnim popisom  
  premičnih in nepremičnih stvari, 
- najemnik, ki ni uspel na nezavezujočem zbiranju ponudb, ni upravičen uveljavljati zahtevka za  
  razveljavitev ali ugotovitev ničnosti najemne pogodbe, oz. zahtevka za sklenitev najemne      
  pogodbe  pod enakimi pogoji z njim,   
- stroške najemne pogodbe plača najemodajalec, 
- vse dodatne informacije in predmet najema si je mogoče samostojno ogledati vsak delovni dan  
  v dogovoru z g. Makom na tel. 03 705-90-86  ali  gsm 041 402-453 
 
Nezavezujočega zbiranja ponudb se lahko udeležijo samo tisti, ki izpolnjujejo pogoje in  
svoje ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo do 31. 03. 2014 na naslov RD 
Šempeter, Preserje 9a, 3314  Braslovče, s pripisom »NAJEM RIBIŠKEGA DOMA« 
 
PRAVILA  NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB: 

 
- nezavezujoče zbiranje ponudb vodi komisija, 
- o poteku nezavezujočega zbiranja ponudb se vodi zapisnik, 
- ponudnik je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, 
- na nezavezujočem zbiranju ponudb uspe tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno najema,   
- nezavezujoče zbiranje ponudb je končano10 minut po najvišji ponudbi, 
- po koncu nezavezujoče zbiranje ponudb komisija razglasi najboljšega najemnika, ki je uspel,  
  in ga obvesti o času sklenitve pisne najemne pogodbe, ki ne sme biti daljši od treh delovnih   
  dni po končanem nezavezujočem zbiranju ponudb, 
- če izbrani najemnik v tem času ne podpiše najemne pogodbe, lahko najemodajalec sklene 
  pogodbo z enim izmed naslednjih ponudnikov.  
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