OBČINA MORAVČE
Občinska uprava
Tr Vegova ulica 9, 1251 Moravče

tel.01/724-71-40, fax 01/723-10-35
E-mail: obcina@moravce.si

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in
76/15) Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 21. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnega
premoženja Občine Moravče v najem (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 2/13 – v
nadaljevanju Pravilnik), Občina Moravče objavlja
JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO DRUŠTVENIH PROSTOROV V NAJEM
z javnim zbiranjem ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb
Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče, matična številka: 5880505000, davčna številka:
41432851, telefonska številka: 01/ 724 71 40, e-pošta: obcina@moravce.si (v nadaljevanju:
Občina).
2. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so posebni prostori, Društveni prostori na naslovu
Vegova ulica 7, 1251 Moravče:
• Društveni prostor št. 2, v skupni površini 13,15 m²,
• Društveni prostor št. 3, v skupni površini 27,46 m²,
• Društveni prostor št. 4, v skupni površini 23,41 m²,
• Društveni prostor št. 5, v skupni površini 18,95 m²,
• Večnamenska sejna soba, v skupni površini 71,68 m2.
Vsi prostori, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, se oddajajo v najem za določen čas, in
sicer za obdobje pet let. Prostori se lahko uporabljajo izključno za izvajanje programov
društev/sekcij.
3. Pogoji najema in vsebina ponudbe
Na predmetni razpis se lahko prijavijo društva, s sedežem v Občini Moravče, ki so registrirana v
skladu z Zakonom o društvih in imajo urejeno evidenco o članstvu.
Tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, bo pregledala prispele ponudbe in
obravnavala popolne ponudbe. Da se bo ponudba štela za popolno, mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec, ki je priloga predmetnega javnega razpisa.
Posebni prostori se v skladu z njihovim namenom oddajajo po dnevih in urah. Najemnina za
najem posebnih prostorov se društvom, v skladu s Pravilnikom, ne zaračunava.
4. Rok in način prijave
Razpisno dokumentacijo in prijavni obrazec so dostopni na spletni strani Občine Moravče
(www.moravce.si) ali v glavni pisarni občinske uprave Občine Moravče v času uradnih ur, in sicer
od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo ponudb.
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Rok za oddajo ponudb je 15.01.2018. Ponudbe z izpolnjenim prijavnim obrazcem morajo biti
oddane ali osebno v glavni pisarni občinske uprave Občine Moravče ali s priporočeno pošto na
naslov: Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče, v zaprti kuverti, s pripisom »JAVNI
RAZPIS – ZA ODDAJO DRUŠTVENIH PROSTOROV V NAJEM – NE ODPIRAJ«.
Merila in kriteriji, po katerih se bodo društveni prostori dodelili v najem, so sestavni del razpisne
dokumentacije.
Martin Rebolj
ŽUPAN
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