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  OBČINA CERKLJE 

  NA GORENJSKEM 

  OBČINSKA UPRAVA 
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 

e-mail:obcinacerklje@siol.net 

 04/28 15 820   04/ 28 15 800 

 

 

Številka: 3520-01/2020-04 

Datum:   17. 3. 2020 

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, na 

podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi s 16. in 17. členom Uredbe o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrtom 

ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2020 (Uradno 

glasilo slovenskih občin št. 4, 31.1.2020), objavlja 

 

 

 

1. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE - 

ZDRAVSTVENE AMBULANTE V NAJEM 

 

 
1. IME IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:  

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4027 Cerklje na Gorenjskem, matična 

številka: 5874670000, Ident. št. za DDV (davčna): SI14251086. 

 

 

2. OPIS PREDMETA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB: 

Predmet javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnine je zdravstvena ambulanta za 

pulmologijo - v najem, ki se nahaja v mansardi ZD Cerklje, stavba št. 1625, v izmeri 141,20 

m2, ki leži na nepremičnini katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 397/5 (ID 6757190). 

Dostop do zdravstvene ambulante je po osrednjem stopnišču in z dvigalom.  

 

Zdravstveni dom sestavljata dva med seboj povezana pravokotna kraka in osrednji del, ki je 

namenjen komunikaciji med etažami preko triramnih stopnic in dvigala. Po etažnosti je objekt 

trietažen: pritličje, nadstropje in mansarda. 

 

V pritličju je lekarna, pediatrična ambulanta, v nadstropju splošna ambulanta, fizioterapija in 

zobozdravstvena ordinacija, v mansardi je pulmološka ambulanta in servisni prostori. 

 

 

3. VRSTA PRAVNEGA POSLA IN SKLENITEV POGODBE:  
Oddaja nepremičnine je zdravstvena ambulanta za pulmologijo - v najem, ki se nahaja v 

mansardi ZD Cerklje, stavba št. 1625, v izmeri 141,20 m2. Z najugodnejšim ponudnikom se 

sklene najemna pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. 
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V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku, se varščina zadrži, organizator javnega zbiranja 

ponudb pa odstopi od sklenitve posla. 

 

 

4. IZHODIŠČNA VREDNOST:  
Izhodiščna vrednost – najemnina za zdravstveno ambulanto namenjeno za pulmologijo znaša 

1.537,67 EUR mesečno (10,89 EUR/m2 x 141,20 m2). Cenitev je opravil Janez Fajfar, univ. 

dipl. inž. grad., Sodni izvedenec in cenilec.  

 

 

5. VARŠČINA: 

Ponudniki morajo za resnost ponudbe najkasneje tri dni pred iztekom roka za zbiranje ponudb 

vplačati varščino v višini trimesečne izhodiščne najemnine, to je 4.613,01 EUR. 

 

Varščino je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Cerklje na Gorenjskem št. SI56 0121 

2010 0006 686, sklic na št. 00 3520012020, odprt pri Banki Slovenije d.d., s pripisom »plačilo 

varščine – javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine«. 

 

V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina Cerklje na 

Gorenjskem varščino zadrži. Prav tako Občina Cerklje na Gorenjskem obdrži varščino v 

primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za najem nepremičnine umakne.  

  

Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom, ki niso 

uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po 

opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačani varščini je potrebno 

priložiti k ponudbi. 

 

Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe, se varščina zadrži. 

 

 

6. NAČIN IN ROK PLAČEVANJA NAJEMNINE 

Najemnino bo najemnik dolžan plačevati najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec na 

transakcijski račun  Občine Cerklje na Gorenjskem št. SI56 0121 2010 0006 686, odprt pri 

Banki Slovenije d.d..  

 

Poleg najemnine bo najemnik dolžan plačevati obratovalne stroške in druge stroške, glede 

katerih se bosta stranki dogovorili z najemno pogodbo.   

 

 

7. NEJEMNI POGOJI IN MERILA: 

Nepremičnina se odda v najem za nedoločen čas in po načelu »videno – vzeto v najem«. 

 

Najemna pogodba za nepremičnino bo sklenjena v obliki zasebne listine. 

 

Najemnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v najeti prostor niti ne pridobi 

nikakršnih pravic na najetem prostoru na podlagi vlaganj. 

 

Najemnina, ki bo določena v najemni pogodbi se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih 

potrebščin v RS.    
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Najemni prostor se oddaja v najem izključno za namene izvajanja pulmološke ambulante. 

Ponudnik mora izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje predmetne zdravstvene 

dejavnosti.  

 

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena – višina najemnine. 

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisane pogoje in ponudil najvišjo ceno. V kolikor 

bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje na način javne 

dražbe. V primeru javne dražbe se za izklicno vrednost določi vrednost, ki so jo v svojih 

ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, pri čemer se kot varščina v postopku javne dražbe 

šteje že vplačana varščina v postopku javnega zbiranja ponudb. Javna dražba bo izvedena v 

roku zavezanosti ponudnikov za dane ponudbe, sicer javno zbiranje ponudb ni uspešno. Cene 

in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči. 

 

Organizator si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske 

odgovornosti, odstopi od pogajanj. 

 

 

8. ROK IN NASLOV ZA PREDLOŽITEV PONUDBE: 

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme najkasneje do PONEDELJKA, 6. 4. 

2020 do 9:00 ure. 

 

Ponudbe morajo biti v zapečateni ovojnici pod oznako: »NE ODPIRAJ – Ponudba za najem 

nepremičnine ZD Cerklje« na sprednji strani kuverte ter s polnim naslovom ponudnika na 

zadnji strani. 

 

Popolne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo ponudniki priporočeno po pošti na 

naslov:  Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4027 Cerklje na Gorenjskem 

ali jo oddajo osebno v tajništvu Občine Cerklje na Gorenjskem.   

 

Ponudba za nakup mora vsebovati: 

 izpolnjen obrazec 1 - Ponudba za nakup nepremičnine; 

 potrdilo o plačani varščini; 

 kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – velja za fizične osebe; 

 izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od enega 

meseca; 

 izpis iz poslovnega registra (pravne osebe) ne starejši od enega meseca; 

 dokaz o usposobljenosti za opravljanje specialistične zdravstvene dejavnosti - 

pulmologija. 

 

 

9. ROK VEZANOSTI PONUDNIKOV NA DANO PONUDBO: 

Ponudnika veže ponudba 60 dni od roka za predložitev ponudb.  

 

 

10. PODROBNEJŠI POGOJI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB: 

V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s 

pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo najemniki nepremičnin, izpolnjujejo vse 

druga merila za izvajanje specialistične zdravstvene dejavnosti za pulmologijo in ki v roku 

pravilno oddajo popolne ponudbe. 
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Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z 

njimi povezane osebe v smislu 7. odstavka 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 

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

 

Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana 

oseba po 7. odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ki kot povezane osebe šteje: 

 fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do 

katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije 

ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski 

zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma 

partnerska zveza prenehala ali ne, 

 fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca 

oziroma posvojitelja, 

 pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov 

in 

 drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem 

temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o 

njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca. 

 

 

11. JAVNO ODPIRANJE PONUDB: 

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo na Občini Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina 

Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 6. 4. 2020 ob 10:00 

uri. 

 

Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 

izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom 

ponudnika. 

 

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljenem 

izboru najugodnejšega ponudnika.  

 

Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru 

najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, 

se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 

15 dni. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da 

je od najema odstopil in ima Občina Cerklje na Gorenjskem pravico zadržati vplačano varščino. 

 

 

12. DODATNE INFORMACIJE: 

Dodatne informacije o pogojih in predmetu javnega zbiranja ponudb lahko interesenti pridobijo 

na Občini Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, 

kontaktna oseba: Špela Petrič, tel.: 04/28-15-813, e-mail: spela.petric@cerklje.si.  

Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja 

ponudb.  

 

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem, 

https://www.cerklje.si/. 

 

mailto:spela.petric@cerklje.si
https://www.cerklje.si/
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13. OPOZORILO: 

Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje organizatorja, da bo z najugodnejšim ponudnikom 

sklenil najemno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet te objave. Župan Občine Cerklje na 

Gorenjskem lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javnega zbiranja ponudb brez 

obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim 

ponudnikom. V tem primeru se ponudnikom povrne vplačana varščina v roku 8 dni po prejemu 

obvestila o ustavitvi postopka, brez obresti.   

 

 

    Občina Cerklje na Gorenjskem 

                ŽUPAN   

                        FRANC ČEBULJ, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

 Obrazec 1 – PONUDBA ZA NAJEM NEPREMIČNINE 
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  OBČINA CERKLJE 

  NA GORENJSKEM 

  OBČINSKA UPRAVA 
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 

e-mail:obcinacerklje@siol.net 

 04/28 15 820   04/ 28 15 800 

 

Obrazec 1 – PONUDBA ZA NAJEM NEPREMIČNINE 

 

 

 

PONUDBA ZA NAJEM NEPREMIČNINE 

NA PODLAGI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB 

ŠT. 3520-01/2020-04 z dne 17. 3. 2020   

 

 
 

Ponudnik: 

 

 

 

Naslov: 

 

 

 

Matična št.: 

 

 

 

Ident. št. za DDV/Davčna št.: 

 

 

 

Elektronski naslov: 

 

 

 

Telefon: 

 

 

 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo IZJAVLJAM, da: 

 sem skrbno pregledal(a) Javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine št. 3520-01/2020-

04 z dne 17. 3. 2020,  

 sem z njegovo vsebino seznanjen(a) in v njem nisem našel(a) napake ter ga v celoti 

sprejemam; 

 mi je stanje nepremičnine v naravi poznano; 

 me podana ponudba z moje strani veže 60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe; 

 sem seznanjen(a) s tem, da se bo najemna pogodba sklenila na način »videno-vzeto v 

najem«; 

 imam plačane davke in prispevke in 
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 v zadnjih šestih mesecih nisem imel(a) blokiranega TRR; 

 nisem povezan(a) s člani komisije in cenilcem v smislu 7. odstavka 51. člena Zakona o 

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

in 79/18), ki kot povezane osebe šteje: 

o fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do 

katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije 

ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski 

zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma 

partnerska zveza prenehala ali ne, 

o fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca 

oziroma posvojitelja, 

o pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov 

in 

o drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem 

temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o 

njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca. 

 

 

V skladu s tem dajem za oddajo v najem zdravstvene ambulante namenjene za 

pulmologijo, ki se nahaja v mansardi ZD Cerklje, stavba št. 1625, v izmeri 141,20 m2 in 

leži na nepremičnini katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 397/5 (ID 6757190),  

ponudbo kot sledi: 

 

 

PONUDBENA CENA OZ. NAJEMNINA: ________________ EUR / mesečno. 

 

 

Ponudba velja 60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. 

 

 

Ponudnik: 

 

 

Podpis: 

 


