
 
Občina Bohinj 

Župan 
 

Triglavska cesta 35, 4264  Bohinjska Bistrica tel: 04-577-01 00   fax: 04-572-18-64 
 e-mail:  obcina@bohinj.si 

 

Številka: 478-136/2015/11 
Datum: 27. 7. 2020 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 
31/18), Občina Bohinj, ki jo zastopa župan Jože Sodja, objavlja naslednjo: 

 
NAMERO  

o oddaji nepremičnega premoženja v najem 
 

Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica, kot najemodajalka 
nepremičnega premoženja objavlja namero o oddaji nepremičnega premoženja v 
najem po metodi neposredne pogodbe. 

Predmet najema je del zemljišča katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parcela 
297/5 v izmeri 30 m2 za postavitev začasnega objekta ob drsališču v Bohinjski 
Bistrici. 
 
Najemnik mora v času obratovanja drsališča zagotavljati gostinsko ponudbo ter 
izposojo drsalk in obvezne zaščitne opreme, skrbeti za redno zalivanje in čiščenje 
drsališča, skrbeti za čistočo ob in na drsališču. Začasni objekt je najemnik dolžan 
odstraniti takoj po koncu vsake zimske sezone. 
 
Rok za podajo ponudbe, ki mora vsebovati podatke o ponudniku, izjavo ponudnika, 
da bo izpolnjeval še dodatne pogoje, in višino ponujene najemnine na sezono, je  
17. 8. 2020. 
 
Najemna pogodba bo sklenjena za določen čas in sicer 1. 12. 2020 do 1.3.2025 
(za čas petih zimskih sezon 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 in 2024/25). 
Najemnina za pet sezon ne sme biti nižja od 1.680,00 EUR, plačilo sezonske 
najemnine se plačuje na podlagi izstavljenih računov.  
 
Po prejemu ponudb, če bo zainteresiranih oseb več, se bo z njimi opravilo 
pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. 
 
Občina Bohinj lahko  postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla. 
 
Vsa pojasnila in dodatne informacije glede pogojev najema in predmeta najema 
lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Bohinj pri Jolandi Planovšek v času 
uradnih ur, telefon 04/ 577 01 36, elektronska pošta: 
jolanda.planovsek@obcina.bohinj.si 
 
 
 

     Občina Bohinj 
Jože Sodja, župan 

 


