
 

Št. DO  125-2019 
Datum: 25.11.2019 

Zavod za šport Jesenice na podlagi 80. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) 
objavlja 

 
 

N A M E R O 
 

o sklenitvi neposredne pogodbe  

 

za najem premičnine:  
 štirje (4) kompleti mobilne elektronske tarče znamke SIUS, model Hybridscore HS 10 

z lovilcem diabol, priključkom na računalnik in prenosnim računalnikom HP 250G6 i3 
s programsko opremo Windows 10. 

 
Izhodiščna mesečna najemnina za navedeno premičnino je 36 EUR brez DDV. 
 
Za najem predmetne premičnine bo sklenjena neposredna pogodba za obdobje 5 let. 
Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni 
strani Zavoda za šport Jesenice. Najemnina se plačuje mesečno po izstavljenem računu. 
Pravočasno plačilo najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe. 
 
Izjavo o interesu oziroma ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu, ki 
je sestavni del te namere o sklenitvi neposredne pogodbe. Rok za prijavo na namero je 20 
dni od objave na spletni strani.  
 
Izjavo o interesu oziroma ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Zavod 
za šport Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, oziroma po e-pošti na e-naslov 
zsj.jesenice@siol.net. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na e-naslov do izteka 
zadnjega dne objave oziroma bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.       
 
V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena 
pogajanja o ceni in bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Prednost 
imajo športna društva, izvajalci letnega programa športa, ki neprofitno izvajajo strelsko 
dejavnost v Občini Jesenice.  
 
Predmetna premičnina je v uporabi. 
 
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni premičnini je Almin Gorinjac, 
zsj.jesenice@siol.net, 04 5884 660. 
 
Zavod za šport Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez 
odškodninske odgovornosti, ustavi postopek. 
 
 

 
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE 
Direktor: mag. Almin Gorinjac 
 
 



Zavod za šport Jesenice bo osebne podatke obdeloval za namen izvedbe postopka ravnanja s stvarnim premoženjem na 
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). Zavod bo hranil in varoval osebne 
podatke skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 
nepooblaščenim osebam. Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, 
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem 
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako zavod ravna z osebnimi podatki, so voljo v 
Politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani https://www.zsport-jesenice.si/ oziroma po e-pošti: zsj.tajnistvo@siol.net. 
 

IZJAVA O INTERESU / PONUDBA 
 

Ime in priimek / naziv pravne osebe: ____________________________________________ 

Naslov: ___________________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: ___________________________________________________________ 

Elektronski naslov kontaktne osebe: ____________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________ 

 
 
Spodaj podpisani izjavljam, da sem skladno z objavljeno namero o neposredni sklenitvi 
pogodbe z dne 25.11.2019 zainteresiran za sklenitev pogodbe za najem  štirih kompletov 
mobilne elektronske tarče znamke SIUS, model Hybridscore HS 10 z lovilcem diabol, 
priključkom na računalnik in prenosnim računalnikom HP 250G6 i3 s programsko opremo 
Windows 10. 
 
Ponujam mesečno najemnino v višini ________ EUR. 
 
 
Izjavljam, da sem skrbno pregledal(a) vsebino namere o sklenitvi neposredne pogodbe in da 
sem z njo seznanjen ter jo sprejemam v celoti. Izjavljam, da mi je stanje premičnine v naravi 
poznano in da sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno-najeto. V 
skladu s tem se v predpisanem roku prijavljam na namero.   
 
Vlagatelj s podpisom na tej vlogi izjavljam, da: 

- so vsi podatki v vlogi popolni in točni, 
- dovoljujem zavodu vpogled v uradne evidence zaradi preveritve podatkov v vlogi.                    

 
  
 
 
Kraj in datum:  
 
_________________________________ 
                          
 
     Podpis (žig):  
 

_________________________________ 
 
 


