
 

 

 
 
Datum: 16. 7. 2019 
 
Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
11/2018), Dijaški in študentski dom Kranj objavlja  
 

 
NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM 

 
 
Dijaški in študentski dom Kranj objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za poslovni prostor v dijaškem 
delu doma na naslovu Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj,  v izmeri 30 m2, pritličje. 
 
Poslovni prostor je namenjen za opravljanje mirne pisarniške ali druge podobne dejavnosti, ki ne sme biti 
moteča za z osnovno vzgojno-izobraževalno dejavnost doma. V poslovnem prostoru je potrebno podrediti 
odpiralni čas in poslovanje v skladu s pogoji, ki veljajo za stanovanjska naselja.  
 
Izhodiščna mesečna najemnina znaša 255,00 EUR. Najemnina se v mesecu januarju uskladi s povprečnim 
letnim indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji  v preteklem letu in velja za tekoče leto. 
 
Poslovni prostor se bo oddal v najem za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. 
 
Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna najemna pogodba v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018). 
 
Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere. Upoštevane bodo vloge (na 
predpisanem obrazcu), ki bodo prispele na naslov Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 
Kranj,  najkasneje do 2. 8. 2019 do 10.00 ure. Končni datum in čas prispetja v vložišče velja tudi za 
priporočeno pošto.  
 
Pred sklenitvijo neposredne pogodbe se izvede postopek pogajanj o najemnini z vsemi zainteresiranimi 
ponudniki, v primeru, da je za poslovni prostor več interesentov. 
 
V primeru, da do 2. 8. 2019 do 10.00 ure ne prispe nobena vloga, ostane namera objavljena na spletni strani 
doma do prispetja prve vloge oziroma do umika namere s strani upravljalca premoženja. 
 
DŠD Kranj  lahko ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine v najem do sklenitve pravnega posla. 
Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 
 
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na upravi DŠD Kranj, tel. št. 04/ 20 10 430. Ogled poslovnega 
prostora je možen po predhodnem dogovoru. 
 
           DŠD Kranj 
           Ravnateljica: 
           Prof. Judita Nahtigal 

 
 

 


