
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA 
Langusova ulica 8 
1000 LJUBLJANA 
telefon: +386 (01) 2442-750 
fax:   +386 (01) 2442-777 

 

 

 
Na podlagi 28. člena in 7. alineje tretjega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 
75/2012) ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013),  javni vzgojno- izobraževalni 
zavod, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana,  
objavlja   
 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE  
 

za oddajo učilnice v Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana v najem, 
za opravljanje vzgoje in izobraževanja predšolskih in osnovnošolskih otrok v 

izobraževalnih ustanovah 
 
 

1. UPRAVLJALEC oz. NAJEMODAJALEC:  

Javni vzgojno- izobraževalni zavod, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, 
sedež Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana. 
 

2. PREDMET ODDAJE V NAJEM: 
V najem se oddaja: 
 

- učilnica št. 37 v 2. nadstropju Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, 
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana, v izmeri 44 m2 

 
Učilnico oddajamo v najem nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za 
izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja za predšolske in osnovnošolske otroke. 
 
Najem učilnice omogoča tudi souporabo naslednjih prostorov: 

- parkirnih prostorov, 
- garderobe, 
- hodnikov, 
- zbornice, 
- kuhinje, 
- jedilnice, 
- toaletnih prostorov, 
- telovadnice, 
- knjižnice, 
- kulturne dvorane in  
- vrta. 

 
Souporaba prostorov kot so vrt, kulturna dvorana, telovadnica poteka po predhodnem 
razporedu. Ostali prostori se koristijo vsakodnevno, brez predhodnih najav, vendar v 
skladu z določili najemne pogodbe. 
 
 

 
 



3. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA: 

 
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene cene najema. Najugodnejši je 
tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno najema. V primeru, da bo prispelo več 
najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še 
pogajanja o ceni. 
 
 

4. TRAJANJE NAJEMNE POGODBE 

 
Po preteku zakonskega roka za objavo bo z najemnikom sklenjena najemna pogodba za 
določen čas in sicer do 15.08.2014. 
 
 

5. ČAS PREJEMANJA NAMER O NAJEMU 
 

Ta namera od oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 03.06.2013 na spletni 

strani upravljavca- Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (www.zzsm.si) in bo 
objavljena 15 dni.  
 
Ponudnik posreduje ponudbo na naslov: Za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, 
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana. Obravnavane bodo ponudbe, oddane na pošto 
najkasneje dne 19.06.2013 do 12.00 ure ali osebno v tajništvu Zavoda dne 19.06.2013 do 
15.00 ure. 
Ponudnik obvezno odda ponudbo na priloženem obrazcu iz te namere! 
 

6. PRIDOBIVANJE INFORMACIJ  

 
Ogled prostorov, ki jih Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana oddaja v najem, je 
možen po predhodnem dogovoru.  
Vsa pojasnila v zvezi z najemom lahko interesenti dobijo v javnem vzgojno- 
izobraževalnem zavodu, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, vsak delovni 
dan, na telefonu 01/ 24 42 750 ali na elektronskem naslovu: 
natasa.podgornik@guest.arnes.si. 
 

  
 

Katjuša Koprivnikar l.r. 
Ravnateljica Zavoda 
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