
 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni  list RS, št. 86/10 , 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in  48. člena Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih  skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12,24/13 in 10/14) Mestna občina Nova Gorica objavlja naslednjo 
 

           NAMERO   O   SKLENITVI   NEPOSREDNE   POGODBE   
 
 
Mestna občina Nova Gorica bo v terminu od 29.12. do 31.12.2014 na Kidričevi ulici v Novi 
Gorici v okviru prireditev Nova Gorica – Novoletna doživetja organizirala 3 koncerte, in sicer 
29.12. koncert Jelene Rozga, 30.12. koncert skupine Dubioza Kolektiv in 31.12.2014 
silvestrovanje na odprtem s skupino Happy Day.  
 
Predmet sklenitve neposredne pogodbe:  
oddaja v najem prostora za postavitev 3 zunanjih šankov (posamezna enota do 20 m2 
površine) v terminu od 29.12. do 31.12.2014 na območju prireditvenega prostora ( parc. št.  
1949 k.o. Nova Gorica – del Kidričeve ulice od krožišča z Ul. Tolminskih puntarjev do vhoda 
na parkirišče za Novo KBM). 
 
Izklicna najemnina za obdobje od 29.12.2014-do 31.12.2014 znaša 644,46 EUR z vključenim 
22% DDV. V najemnino   je vštet strošek elektrike, ki zagotavlja priklop – odklop na elektro 
omarico, začasno elektrosoglasje, predvideno povprečno porabo električne energije in najem 
elektroomarice. Strošek ne vključuje storitve razvlečenja kablov po prireditvenem prostoru. 
Za to storitev mora najemnik poskrbeti sam. 
Zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo ponudbo najkasneje  do ponedeljka, 22.12. 2014 
do 12. ure na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.  Kot 
pravočasna se bo štela ponudba, ki bo najkasneje do ponedeljka, 22.12.2014 do 12. ure 
prispela oziroma bila oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 1. 
nadstropje soba 36. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z obveznim pripisom 
»Ponudba za najem – NOVOLETNA DOŽIVETJA 2014«.Prepozne ponudbe bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka. 
Javno odpiranje ponudb bo istega dne, v ponedeljek 22. 12. 2014 ob 13. uri v zeleni dvorani 
Mestne hiše.  
  
Pred sklenitvijo neposredne pogodbe bo Mestna občina Nova Gorica z vsemi ponudniki 
opravila pogajanja o najemnini , ki se bodo izvedla neposredno po odpiranju ponudb. Če se 
kateri od ponudnikov, ki je pravočasno oddal ponudbo, pogajanj ne udeleži, se šteje, da je 
najemnina, ki jo je ponudil v ponudbi njegova zadnja ponujena najemnina in se taka 
upošteva v postopku  pogajanj.  
 
 
Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na tel. 05 3350 104 ali  031 702 322 
(Matejka Ambrož). 
 
 Številka: 322-24/2014-37 
 Nova Gorica, 5.12.2014 
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