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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

 
1. Organizator Javnega razpisa 
 
Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74, 6280 Ankaran, v skladu z veljavnimi predpisi Republike 
Slovenije, s tem Javnim razpisom vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za najem 
poslovnih prostorov  v skladu in pod pogoji kot to določa predmetni Javni razpis. 
 
Javni razpis je objavljen na spletni strani www.koper.si, www.hrvatini.si in na oglasnih deskah v 
KS Hrvatini.  
 
Zainteresirani potencialni ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo v okviru predmetnega 
Javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) tudi v tajništvu Krajevne skupnosti 
Hrvatini vsak ponedeljek, sredo, petek, od 9.00 do 11.00 ure,  vse do izteka roka za oddajo 
ponudb.  
Pridobitev razpisne dokumentacije je brezplačna.  
 
2. Pogoji za sodelovanje na Javnem razpisu 
 
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na Javnem razpisu, mora izpolniti vse pogoje za sodelovanje na 
Javnem razpisu, kot jih določa Javni razpis in predložiti ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa 
Javni razpis in je priloga Javnega razpisa (v nadaljevanju: ponudba). 
 
Komisija za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem KS Hrvatini 
(v nadaljevanju: Komisija), ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili vseh 
pogojev za sodelovanje na Javnem razpisu in/ali ki ne bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, 
kot to določa Javni razpis. 

 
3. Predmet najema 

 
Predmet najema je naslednji poslovni prostor: 
 

• Hrvatini 148, 6280 Ankaran, prostor se nahaja v pritličju stavbe na parceli št. 2288 k.o. 
2590 - Hribi (ID znak stavbe 5102954) gostinski strežni del 96 m2, kuhinja s pripravljalnico 
in sanitarijami za zaposlene 49 m2, sanitarijami za goste 16 m2, zunanje strežne površine 
254 m2 in skladiščnih pokritih prostorov v izmeri 50 m2, ter souporabo parkirnih mest na 
površini pred kulturnim domom. Vsi prostori skupaj znašajo v izmeri 465 m2 za opravljanje 
GOSTINSKE  dejavnosti. 

• izklicna cena mesečne najemnine znaša 1.200,00 € brez DDV. 

 
Izklicna višina mesečne najemnine poslovnega prostora, ki je predmet javnega razpisa,  je bila 
določena izkustveno na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti in na podlagi in upoštevaje Cenitveni izračun višine najemnine. 
 
Nepremičnino bo najemnik lahko prevzel v najem (rabo) po izpolnitvi vseh pogojev za začetek 
veljavnosti najemne pogodbe - predvidoma v roku 30 dni po podpisu najemne pogodbe.  
 
4. Vrsta pravnega posla 

 
Predmet Javnega razpisa je oddaja nepremičnin v najem z javnim zbiranjem ponudb. 
                     
5. Čas trajanja najema 
 
Nepremičnina bo oddana  v najem za določen čas: 5 (pet) let z možnostjo podaljšanja. 
 

http://www.koper.si/
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6. Drugi pogoji Javnega razpisa 
 
Na Javnem razpisu lahko sodelujejo - oddajo ponudbe za najem pravne in fizične osebe – 
samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji  
 
Krajevna skupnost Hrvatini si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila Javnega razpisa, 
brez katerih koli posledic zase in/ali za kogar koli v okviru katerega pooblastil nastopa:  

o kadarkoli prekiniti ali ustaviti postopek po Javnem razpisu brez kakršnekoli odškodninske 
odgovornosti, ne da bi za to navedla razloge, 

o kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov 
(vključno ne: tistega, ki bo ponudil najvišjo najemnino za nepremičnino in najvišja 
morebitna vlaganja v nepremičnino oz. tistega, ki bo dosegel najvišje število točk pri 
izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika), 

o z izbranim najugodnejšim ponudnikom izvede končna pogajanja glede končne vsebine 
najemne pogodbe in izvedbe najemne pogodbe 
 

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po Javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne 
stroške. Predmetni Javni razpis oz. njegova vsebina se razlaga kot celota. 
  
Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, katere ne bodo vsebovale ponujene 
najemnine za poslovni prostor, ponujenih vlaganj v poslovni prostor, ki ga je potrebno usposobiti 
pred pričetkom obratovanja, ponujenega programa in tistih ponudb, ki bi bile alternativne ali 
variantne ali pogojne ali kakorkoli drugače nedoločene. 
 
 

2. SPLOŠNI POGOJI NAJEMA 

1. Dejavnost 
 
V  poslovnem prostoru se bo opravljala dejavnost, ki je opredeljena v razpisu. Prednost bodo 
imeli ponudniki, ki bodo sodelovali z lokalnimi društvi in organizacijami in bodo pripomogli k 
razpoznavnosti kraja. 
 
2. Dovoljenja in soglasja pristojnih organov 
 
Katerakoli dovoljenja in/ali soglasja in/ali drugo od pristojnih organov in institucij, potrebna v 
skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti najemnika, je dolžan pridobiti izključno 
najemnik, na svoje stroške in na svoje tveganje.  
 
3. Najemnina 
 
Izklicna cena mesečne najemnine znaša 1.200,00 € brez DDV.  
 
Najemnina, katero bo dolžan plačevati najemnik najemodajalcu iz naslova najema nepremičnin, 
je določena v neto znesku in jo bo dolžan najemnik plačevati najemodajalcu mesečno. Poleg 
(dodatno) neto določene najemnine, bo dolžan najemnik plačevati najemodajalcu tudi vse davke, 
prispevke in druge javne dajatve, kateri se v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi eventualno 
obračunavajo in plačujejo glede na višino najemnine določene v neto znesku. 
 
(Najemnina, določena v najemni pogodbi se bo usklajevala s povprečnim indeksom za 
stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja 
dodatkov k najemni pogodbi.) 
 
Vplačana varščina kot garancija za resnost ponudbe se izbranemu najemniku ob prenehanju 
najemnega razmerja poračuna (nerevalorizirana) z zadnjimi odprtimi mesečnimi najemninami. V 
primeru, da so vse obveznosti iz naslova najemnine poravnane, se znesek vplačane varščine 
(nerevaloriziran) vrne.  
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4. Vlaganja 
 
Poslovni prostor, ki je predmet tega razpisa, bo oddan v najem v stanju v kakršnem je. 
 
Izklicna najemnina je določena upoštevaje stanje poslovnega prostora.  
 
Krajevna skupnost Hrvatini oddaja predmetni poslovni prostor na način, da najemnik zagotovi 
lastna finančna sredstva za morebitno potrebno usposobitev prostorov in nima pravice od 
Krajevne skupnosti Hrvatini zahtevati povračila nastalih mu stroškov v okviru investicijskih 
vlaganj.  
 
Najemnik mora pridobiti pisno soglasje za prenovo posameznega poslovnega prostora, ki 
presegajo redno tekoče vzdrževanje.   
 
V zvezi z izvajanjem morebitnih vlaganj v poslovni prostor, bo dolžan najemnik spoštovati vse 
veljavne gradbene in druge predpise. 
 
5. Uporaba in vzdrževanje 
 
Najemnik je dolžan uporabljati in vzdrževati poslovni prostor s skrbnostjo dobrega gospodarja. 
Vse stroške vzdrževanja plača izključno najemnik. 
 
6. Stroški obratovanja 
 
Najemnik je dolžan plačevati vse stroške kakorkoli povezane z uporabo in obratovanjem 
poslovnega prostora, vključno s stroškom nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
7. Zavarovanja za primer škode 
 
Najemnik je dolžan zavarovati opremo v prostoru. Najemodajalec zavaruje poslovni prostor za 
primer požara in izlitja vode. 
 
8. Podnajem in spremembe 
 
Najemnik ne sme v nobenem primeru oddati poslovni prostor v podnajem. 
 
 
 
 

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

1. Jezik 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 
 
2. Veljavni predpisi 
 
Pri oddaji stvarnega premoženja, ki je predmet Javnega razpisa, v najem, se bodo uporabljala 
določila na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS 86/2010, 75/2012 in 47/2013 – ZDU-1G) in Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 
58/16). Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe, čistopis 12/07) in ostalih 
veljavnih predpisov Republike Slovenije. 
 
3. Ogled poslovnega prostora  
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Za ogled prostora, ki je predmet oddaje, se lahko zainteresirani potencialni ponudniki dogovorijo 
v tajništvu Krajevne skupnosti Hrvatini po telefonu 05/651 48 00 ali 051 672 551.  
 
4. Ponudba, dopolnitve, spremembe 

 
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na Javnem razpisu, mora svojo ponudbo predložiti na obrazcih, 
ki so priloga in sestavni del Javnega razpisa, z vsemi dokazili in prilogami zahtevanimi po 
Javnem razpisu. Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani ponudnika oz. osebe, ki je zakoniti 
zastopnik ponudnika, datirani in žigosani. Priloge, ki so sestavni del ponudbe, so navedene v 
točki 4. (Vsebina ponudbe) Javnega razpisa. 
 
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o nakazani varščini za resnost ponudbe v višini treh izklicnih 
mesečnih najemnin, ki je določena za posamezni poslovni prostor na podračun Krajevne 
skupnosti Hrvatini št. 01250 - 6450808418, z obvezno navedbo sklicne številke 00 2017000 pri 
Upravi RS za javna plačila (UJP).  
 
Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena v roku najkasneje 30 dni od sklepa o 
izbiri. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne bi sklenil najemne pogodbe v roku v skladu z Javnim 
razpisom bo Krajevna skupnost zadržala vplačano varščino. 
 
Ponudbe morajo biti veljavne 3 mesece od poteka roka za oddajo ponudb. Ponudnik sme oddano 
ponudbo spremeniti in/ali dopolniti ali umakniti do poteka roka za oddajo ponudb. Komisija ne bo 
upoštevala nobenih sprememb in/ali dopolnitev ali umika prejetih ponudb izvedenih po poteku 
roka za oddajo ponudb. 
Pravočasno prispele ponudbe bo Komisija pregledala in ocenila v skladu z Javnim razpisom.  
 
 
 

4. VSEBINA PONUDBE 

5.  

Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo Komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini 
oz. obliki in s prilogami, kot sledi: 
 
4./1: Dokumentacija in listine v skladu z Javnim razpisom 
Ponudba, priloge ponudbe in zahtevana dokazila morajo biti izpolnjeni v skladu z Javnim 
razpisom, v originalu in na vsaki strani žigosane in parafirane s strani zakonitega zastopnika 
ponudnika, z vsemi dokazili in prilogami v skladu z Javnim razpisom. 
 
4./2: Ponudba  

o ponudba - obrazec je priloga Javnega razpisa in mora biti izpolnjena, kot to določa Javni 
razpis. 

 
4./3: Dokazila o pravnem statusu ponudnika    

o za pravne osebe: izpisek iz sodnega registra v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši 
od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe, 

o za samostojne podjetnike posameznike: izpisek iz uradne evidence v katerem je ponudnik 
vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe, 

 
4./4: Potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih 

o ki ni starejše od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe. 
 
4./5: Dokazilo o finančni sposobnosti 

-za pravne osebe: BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2016 
-za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2016 
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4./6: Program izvedbe gostinske  dejavnosti 
         - program sodelovanja s Krajevno skupnostjo in lokalnimi društvi 
 
4./7: Dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe  

- dokazilo, da je ponudnik pred oddajo ponudbe plačal varščino. 
 
 

5. ODDAJA IN ODPIRANJE PONUDB 

1. Oddaja ponudb 
 
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe  (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost 
ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAJEM, poslovni prostor v 
Božičih - Hrvatini, naslov prostora, za katerega je ponudnik zainteresiran, z oznako št.  2/2017, 
na naslov: Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74, 6280 Ankaran, najpozneje do petka, 
26.5.2017 do 11 ure na sedežu KS. 
 
Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za 
oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v tajništvu Krajevne skupnosti Hrvatini, vsak 
ponedeljek, sredo, petek od 9.00 so 11.00 ure. 
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo  neodprte 
vrnjene  pošiljatelju.  
 
 

6. MERILA ZA IZBIRO IN IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 
1. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika 
 
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: 

o ponujena neto mesečna najemnina za poslovni prostor - t.j. najemnina brez pripadajočega 
oz. povezanega DDV oz. morebitnih drugih davkov in javnih dajatev v skladu z vsakokrat 
veljavnimi predpisi; 

o ponujeni program  - t.j. izvajanja gostinske dejavnosti v poslovnem prostoru. 
o Reference iz naslova opravljanja dejavnosti za katerega se ponudnik prijavlja na razpis 

 
 
2. Izbira najugodnejšega ponudnika 

 
Ponudniki bodo o izbranem najugodnejšem ponudniku obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v 
roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb. 
Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od 
dneva poziva skleniti najemno pogodbo za najem poslovnega prostora, sicer se bo štelo, da je od 
ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji Javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z Javnim 
razpisom. 
 
 

7. OPIS NEPREMIČNIN 
 
Poslovni prostor, ki je predmet najema se nahaja na Kulturno športnem centru (KŠC) Božiči.  
 
Poslovni prostor se oddaja v najem kot celota. Oprema v poslovnem prostoru ni last 
najemodajalca.  
 
Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014) so 
energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred 
sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom. 
 



      8 

V skladu z Javnim razpisom za oddajo poslovnega prostora na naslovu Hrvatini 148, v najem, z javnim 

zbiranjem ponudb, ki je bil objavljen na spletni strani www.koper.si in www.hrvatini.si dne 9. 5. 2017 (v 

nadaljevanju: Javni razpis), dajemo Krajevni skupnosti Hrvatini naslednjo 

 

PONUDBO 

ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA V HRVATINIH 148, 6280 Ankaran 

 

 

               

1. PODATKI O PONUDNIKU 

 

Ime ponudnika  

Naslov ponudnika  

Poštna številka in pošta  

Matična številka  

Id. št. za DDV oz. davčna številka  

Številka transakcijskega računa  

Banka  

Telefon  

Telefaks  

Mobilni telefon  

Naslov elektronske pošte  

Pooblaščena oseba za podpis najemne 

pogodbe v prilogi – zakoniti zastopnik 

ponudnika 

 

Funkcija osebe pooblaščene za podpis 

najemne pogodbe v prilogi 
 

Kontaktna oseba pooblaščena za 

razlago ponudbe 
 

Telefon kontaktne osebe pooblaščene za 

razlago ponudbe 
 

Telefaks kontaktne osebe pooblaščene 

za razlago ponudbe 
 

Elektronski naslov kontaktne osebe 

pooblaščene za razlago ponudbe 
 

 

http://www.koper.si/
http://www.hrvatini.si/
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2. MESEČNA NETO NAJEMNINA, INVESTICIJSKA VLAGANJA, PROGRAM 

 

1. Mesečna neto najemnina 

 

Izjavljamo, da na dan podpisa (sklenitve) najemne pogodbe (v nadaljevanju: najemna pogodba) in na dan 

začetka veljavnosti najemne pogodbe, za nepremičnino, ki je predmet Javnega razpisa (in najema po 

najemni pogodbi), ponujamo neto mesečno najemnino (kot jo opredeljuje Javni razpis) v višini: 

___________________________ EUR, 

z besedo: _________________________________________________________________, 

ki se bo po začetku veljavnosti najemne pogodbe usklajevala v skladu z določili najemne pogodbe. 

 

2. Ponujamo sledeč program oz. sledeče dejavnosti 

 

Kot priloga: 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

3. VELJAVNOST PONUDBE 

 

Predmetna ponudba velja 3 mesece po poteku roka za oddajo ponudbe v skladu z Javnim razpisom. 

 

4. IZJAVLJAMO, DA: 

 

- soglašamo in sprejemamo vse pogoje iz Javnega razpisa 

- soglašamo in potrjujemo splošne pogoje najema in potrjujemo ponujeno ceno mesečne najemnine. 

 

 

 

_________________, dne __________________ 

 

                           ________________________ 

                    (ime in priimek) 

                                       žig 

 

        ________________________ 

 

             (podpis) 
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PRILOGE: 

 

1. Dokazila o pravnem statusu ponudnika   

2. Potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih 

3. Dokazilo o finančni sposobnosti 

4. Poslovni načrt rabe poslovnega prostora 

5. Dokazilo o vplačani varščini  za resnost ponudbe 

 

 

 

 

  


