
 

 

Številka: 463-12/2022/1 

Datum: 12.07.2022 

 

ZADEVA: Namera o oddaji nepremičnine v najem 

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/18 s spremembami) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) upravljavec Splošna bolnišnica 

Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice objavlja 

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI DELOV PROSTOROV V 

NAJEM 

 

 

Predmet pogodbe bo oddaja delov prostorov bolnišnične, ambulantne in upravne stavbe Splošne 

bolnišnice Jesenice za postavitev oglasnih okvirjev formata 70x100cm in oglasnih stojal. 

 

Z.št. Prostor oglasnega mesta Lokacija oglasnega mesta 

   

Stavbi A in C 

1.  splošna stojalo v vetrolovu 

2.  splošna nasproti sprejemne pisarne  

3.  kirurška ambulanta UC, čakalnica kirurške amublante 1 

4.  kirurška ambulanta UC, čakalnica kirurške amublante 2 

5.  kirurška ambulanta 

UC, čakalnica levo od šivalnice, nasproti kabin 

za RTG 

6.  kirurška ambulanta čakalnica, nad stoli 

7.  kirurška ambulanta čakalnica, nad stoli 

8.  endoskopska dejavnost čakalnica, desno nad stoli 

9.  splošna stojalo pred dežurnimi sobami 

10.  

diabetološka, anestziološka in ortopedska 

ambulanta desno od vrat 208 

11.  

diabetološka, anestziološka in ortopedska 

ambulanta med vrati 207 in 208 

12.  

diabetološka, anestziološka in ortopedska 

ambulanta desno od vrat 204 

13.  laboratorijska diagnostika prvi levo od vrat odvzem krvi 

14.  laboratorijska diagnostika med vrati odvzem in sprejem 

 

Stavba B 

15.  pediatrična ambulanta desno od amb.1 

16.  radiološki oddelek nasproti RTG diagnostike  



17.  radiološki oddelek nasproti CT diagnostike, rentgen 

 

Stavba D 

18.  ginekološka ambulanta čakalnica 

19.  ginekološka ambulanta stopnišče 

20.  ginekološka ambulanta stopnišče 

 

Stavba E 

21.  fizioterapija desno od vhoda v elektro in magnetoterapijo 

22.  transfuziološki oddelek 

levi trakt, po hodniku do konca, desno od 

odvzema krvi, stavba uprave 

23.  

dermatološka, otološka in okulistična 

ambulanta 

levo od amb. za kožne in spolne bolezni, 

nasproti očesne ord. 

24.  

dermatološka, otološka in okulistična 

ambulanta levo od vrat A3 avdiometrija 

25.  

dermatološka, otološka in okulistična 

ambulanta levo od ambulante za bolezni nosu, ušes in grla 

26.  nevrološka, kirurška ambulanta med kirurško in nevrološko ambulanto 

27.  nevrološka, kirurška ambulanta med kirurško in nevrološko ambulanto 

28.  nevrološka, kirurška ambulanta pri ambulanti desno 

 

Najemna pogodba se sklepa po ceni 8,00 EUR (brez DDV) za oglasno mesto na mesec. Pogodba 

se sklepa za dobo treh (3) let. S ponudniki bodo po potrebi opravljena pogajanja o ceni in o drugih 

pogojih najema. Najemnik bo poleg najemnine dolžan najemodajalcu mesečno plačevati tudi 

obratovalne, vzdrževalne in administrativne stroške, in sicer za eno oglasno mesto 2,00 EUR. 

Cena je navedena brez davščin, ki jih plača najemnik. Splošna bolnišnica Jesenice si pridržuje 

pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek. 

 

Rok za oddajo ponudbe oz. izjave o interesu je 20 dni od objave na spletni strani. Ponudbo oz. 

izjavo o interesu lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta 

maršala Tita 112, 4270 Jesenice oz. po e-pošti na e-naslov info@sb-je.si. Upoštevane bodo vse 

ponudbe oz. izjave o interesu, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. 

bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave. Za najem predmetnih nepremičnin 

bo sklenjena neposredna pogodba. Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od 

objave te namere na spletni strani Splošne bolnišnice Jesenice.  

 

Najemnino in nastale stroške bo najemnik poravnal na podlagi izstavljenega računa najkasneje do 

vsakega 13. dne v mesecu za tekoči mesec na transakcijski račun Splošne bolnišnice Jesenice št. 

SI56 0110 0603 0277 215, odprt pri UJP. Plačilo najemnine v roku iz prejšnjega stavka predstavlja 

bistveno sestavino pogodbe.  

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Denis Gale, 

denis.gale@sb-je.si. Za ogled prostorov se je potrebno predhodno dogovoriti s kontaktno osebo. 

 

Pripravil: 

Denis Gale, univ. dipl. prav.  

Samostojni svetovalec za pravne zadeve 

 

mailto:info@sb-je.si
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Mark Toplak, MBA 

direktor 

 
 

 

Objaviti:  

• na internetni strani www.sb-je.si 

 

Poslano: 

• arhivu 

 

  

 


