
 
 

Datum: 8.12.2020 
 
Na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), upravljavec nepremičnega premoženja v lasti Občine Litija 
KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija (v nadaljevanju: upravljavec), objavlja: 
 

NAMERO O ODDAJI V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE  
 
Predmet neposredne pogodbe: poslovni prostor za frizersko dejavnost v izmeri 21,40 m2 
lokacija: nadstropje poslovne stavbe, ID stavbe 1838-258, na naslovu Ponoviška cesta 12, Litija, 
na zemljišču parc. št. 1346/10, k.o. Hotič;  
 

Najemna pogodba za poslovni prostor za frizersko dejavnost bo sklenjena po poteku 20 dni od 
objave te namere na spletni strani upravljavca, za določen čas petih let, do 31.12.2025. 
Poslovni prostor je zaseden, v prostoru se izvaja frizerska dejavnost.  
 

Pogoj za  najem: 
Ponudnik mora biti izvajalec frizerske dejavnosti. Ponujena cena za najem nepremičnine ne sme 
biti nižja od 285,00 EUR/mesec. 
 

Ponudba za najem mora vsebovati podatke o ponudniku, dokazilo da izvaja frizersko dejavnost  
in ponudbeno ceno najema. Ponudba z navedeno vsebino se odda na naslov: KSP Litija d.o.o., 
Ponoviška cesta 15, 1270 Litija ali na elektronski naslov: info@ksp-litija.si. Pisna ponudba za 
najem mora prispeti v tajništvo podjetja oziroma na navedeni elektronski naslov prispeti 
najpozneje do  28.12.2020 do 12.00 ure.  
 

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena 
pogajanja o ceni ter bo najemna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo 
mesečno najemnino. Ponujena cena iz pogajanj je zavezujoča. Nepremičnina bo oddana v najem 
najemniku, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.  
 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Ksenja Celarc (tel. št.  01  
8900 16) ksenja.celarc@ksp-litija.si. Zainteresirani ponudniki si lahko navedeno nepremičnino 
ogledajo po predhodnem dogovoru z g. Milanom Klincem (tel.št. 01 8900 15), milan.klinc@ksp-
litija.si. 
 

Občina Litija oz. upravljavec na podlagi objave te namere ni zavezan k sklenitvi pogodbe o 
oddaji poslovnega prostora v najem z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko začeti postopek do 
sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. 
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