
 
ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO – POSLOVNEGA PROSTORA IN 

NEPREMIČNIN V NAJEM 
 
 
 
PONUDBE SE LAHKO ODDAJO NAJKASNEJE DO 15.10.2021,  
 
ODPIRANJE PONUDB SE BO IZVEDLO 18.10.2021 
 
DATUM OBJAVE: 30.9.2021 
 
Predmet najema je  nepremičnina – Tenis center Murska Sobota, ki obsega poslovni objekt z 
gostinskim lokalom, zunanjo teraso in pripadajočo okolico, teniško dvorano skupaj s 
pripadajočo okolico in zunanja teniška igrišča s pripadajočo okolico, vse na naslovu 
Razlagova ulica 27, 9000 Murska Sobota.  
 
Predmet najema je kompletni Tenis center Murska Sobota ki obsega: 
- Zunanja teniška igrišča skupaj s pripadajočo okolico 
- Teniško dvorano skupaj s pripadajočo okolico 
- Poslovni objekt - gostinski lokal z zunanjo teraso in pripadajočo okolico (nadstropje 
zgradbe ni predmet razpisa) 
 
Najnižja ponujena izhodiščna cena – najemnina za celotno nepremičnino znaša 2.500,00€ 
mesečno.  
 
Komisija ki jo sestavlja Upravni odbor oceni program po sledečih kriterijih, in sicer: 

- vsebina ponudbe, ki bo v poslovnem prostoru, 
- ciljna skupina uporabnikov teniških igrišč, 
- popestritev športne ponudbe v mestu Murska Sobota 
- vizija najemnika glede razvoja Tenis centra Murska Sobota 
- vlaganja v posodabljanje infrastrukture 

 
POGOJI ODDAJE V NAJEM: 
 
Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki predložijo pravočasno in pravilno 
vlogo.  
 
Najemnik bo s Teniškim klubom Murska Sobota sklenil najemno pogodbo za dobo 5 let s 
poskusno dobo 1 leto z možnostjo podaljšanja za dodatnih 5 let. Za najem Tenis centra 
Murska Sobota najemnik plačuje najemnino mesečno v skladu z dano ponudbo. Najemnina se 
vsako leto posebej prilagodi indeksu rasti cen življenjskih potrebščin. Po preteku pogodbe ima 
obstoječi najemnik predhodno pravico za podaljšanje najemne pogodbe. 
 
Pravilne vloge morajo vsebovati izpolnjen obrazec vloge, ki je sestavni del tega povabila. Del 
vloge je tudi vizija najemnika glede razvoja Tenis centra Murska Sobota ter njegovih 
neposrednih vlaganj, ki ne bremenijo najemnin oz. obračunavanja tega vložka z najemninami. 
Vloge morajo biti veljavne najmanj 60 dni od roka za oddajo vlog. 
 



Izbrani najemnik bo z lastnikom sklenil pogodbo v roku 30 dni od izbire. V kolikor pogodbe v 
navedenem roku ne sklene, bo lastnik smatral, da vlagatelj odstopa od namere za sklenitev 
najemne pogodbe. 
 
Vlagatelj mora, poleg zgoraj navedenih pogojev upoštevati še naslednje pogoje: 
 
SPLOŠNI POGOJI 
 
Najemnik mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 
- Najemnik je dolžan voditi Tenis center Murska Sobota kot dober gospodar; pri tem se 
bo s strani teniškega kluba periodično vodil pregled ter v primeru slabega stanja na to opozoril 
najemnika; v skrajnem primeru lahko teniški klub ukrepa v skladu s pogodbo 
- Najemnik ne sme posamezni del sklopa (tenis igrišča, dvorana in gostinski lokal) dati 
naprej v najem drugemu podnajemniku (oziroma si mora za to pridobiti soglasje upravnega 
odbora teniškega kluba Murska Sobota) 
- Poravnane mora imeti vse obveznosti do dobaviteljev in države 
- Poravnane mora imeti vse obveznosti do zaposlenih 
- Ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa  
- Imeti mora registrirano dejavnost gostinstva 
- Najemnik je dolžan plačevati vse stroške redno v zahtevanih rokih; lastnik lahko 
vedno preveri pri najemniku, če so plačani vsi računi sproti.  
- Najemnik mora pri oblikovanju terminov za igranje tenisa upoštevati termine 
Teniškega kluba Murska Sobota glede teniških turnirjev, ki si jih le ta rezervira v začetku 
sezone ter se sproti dogovarja z najemnikom glede izvajanja le teh 
- Najemnik Tenis centra Murska Sobota lahko sam organizira teniške šole in tečaje za 
vse starostne skupine; na igriščih lahko delujejo različne teniške šole s katerimi pogodbe 
sklene najemnik tenis centra  
- Najemnik je dolžan organizirati in izpeljati turnirje pod okriljem Teniške zveze 
Slovenija – TZS v skladu s pogoji in zahtevami Teniškega kluba 
- Najemnik je dolžan organizirati in izpeljati rekreativne turnirje pod okriljem 
Teniškega kluba Murska Sobota v skladu s pogoji in zahtevami Teniškega kluba 
- Najemnik je dolžan organizirati in izpeljati rekreativno ligo pod okriljem Teniškega 
kluba Murska Sobota v skladu s pogoji in zahtevami Teniškega kluba 
- Najemnik je dolžan  v imenu kluba pobirati letno članarino Teniškega kluba Murska 
Sobota za članstvo v klubu 
- Manjša sanacijska dela, popravila in tekoče vzdrževanje infrastrukture izvede 
najemnik sam na svoje stroške, večja izvede Teniški klub v dogovoru z najemnikom oz. se 
lahko posebej dogovorita glede izvedbe in stroškov povezanih s tem 
- Najemnik je dolžan organizirati službo za potrebe urejanja igrišč v primeru večjih 
neurij in neugodnih vremenskih razmer v skladu s pogodbenimi zahtevami 
- Najemnik lahko poleg teniške dejavnosti na tenis centru izvaja tudi druge športne 
dejavnosti na zato predvideni lokaciji ali pa po dogovoru s teniškim klubom; prav tako lahko 
poleg izvajanja gostinske dejavnosti v samem lokalu in zunanji terasi izvaja gostinsko 
dejavnost zunaj teh območij na zato predvideni lokaciji ali po dogovoru z teniškim klubom; 
nikakor pa s tem ne sme motiti igranje tenisa za kar je v prvi vrsti namenjen tenis center 
- Za varnost in pa primernost igrišč skrbi najemnik; v primeru večjih nevarnosti uporabe 
igrišča ali slabo pripravljenih lahko lastnik, to je teniški klub Murska Sobota ukrepa v skladu 
s pogodbo  
 
 



Zunanja tenis igrišča 
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- Kakovost in stanje teniških igrišč zagotavlja v skladu z zahtevami lastnika to je 
Teniškega kluba Murska Sobota; pri tem se bo s strani teniškega kluba periodično vodil 
pregled ter v primeru slabega stanja na to opozoril najemnika; v skrajnem primeru lahko 
Teniški klub ukrepa v skladu s pogodbo 
- Sproti izvaja manjša popravila in zamenjave ter izvaja tekoče vzdrževanje na igriščih 
in opremi 
- Večja popravila ali zamenjave dotrajanih stvari se izvajajo v dogovoru z lastnikom 
- Za varnost in primernost igrišč skrbi najemnik;  
- V primeru večjih neurij in neugodnih vremenskih razmer mora najemnik zagotoviti 
takojšnjo odpravo posledic ter igrišča čim prej pripraviti za igranje tenisa 
- Celovito predsezonsko pripravo igrišč kot tudi urejanje okolice ob začetku 
posameznega dela sezone ( spomladi zunanja igrišča in jeseni notranja igrišča ) 
- Sanitarije in garderobe za potrebe igralcev morajo biti dostopne tudi izven delovnega 
časa gostinskega lokala 
- Prostori za potrebe opreme, materiala in vzdrževanja igrišč morajo biti urejeni in 
nedostopni za druge 
- Redna vzdrževalna dela na igriščih in okolici, ki povzročajo hrup je potrebno izvajati 
izven glavnega igralnega časa (od 16.00 do 20.00 med delavniki in vikendi od 9.00 do 20.00) 
oz. v skladu z dogovorom s Teniškim klubom 
- Ureditev okolice, skrb za red in čistočo na igrišču in ob njem 
 
Tenis dvorana 
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- Kakovost in pa stanje teniških igrišč zagotavlja v skladu z zahtevami lastnika to je 
Teniškega kluba Murska Sobota; pri tem se bo s strani Teniškega kluba periodično vodil 
pregled ter v primeru slabega stanja na to opozoril najemnik; v skrajnem primeru lahko 
Teniški klub ukrepa v skladu s pogodbo  
- Sproti izvaja manjša popravila in zamenjave ter izvaja tekoče vzdrževanje na igriščih 
in opremi 
- Večja popravila ali zamenjave dotrajanih stvari se izvajajo v dogovoru z lastnikom 
- Za varnost in pa primernost igrišč skrbi najemnik 
- Sprotno tedensko vzdrževanje destrifikatorjev, ventilatorjev, razsvetljave in same 
kotlovnice 
- Takoj obvešča lastnika glede pomanjkljivosti in napak na dvorani  
- Vršiti periodične preglede plinske kotlovnice 
- Redna vzdrževalna dela na igriščih in okolici, ki povzročajo hrup je potrebno izvajati 
izven glavnega igralnega časa (od 16.00 do 20.00 med delavniki in vikendi od 9.00 do 20.00) 
oz. v skladu z dogovorom s Teniškim klubom 
- Ureditev okolice, skrb za red in čistočo na igrišču in ob njem 
 
Gostinski lokal 
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- Nepremičnina v kateri se nahaja gostinski lokal je namenjen izključno za gostinske 
namene in društvene prostore Teniškega kluba Murska Sobota. V objektu ni dovoljeno urediti 
sob za preživljanje. 
- Najemnik mora gostinski lokal voditi v skladu z  zahtevami zakona. V primeru 
neizpolnjevanja pogojev ali večjih kršitve lahko lastnik od najemnika zahteva odškodnino in 
razveljavi ter odstopi od sklenjene pogodbe 



- Najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo gostinskega lokala, terase in njegove 
okolice 
- Večja popravila ali zamenjave dotrajanih stvari ki predstavljajo investicijska vlaganja 
se izvajajo v dogovoru z lastnikom 
- Za varnost in primernost gostinskega lokala skrbi najemnik 
- Najemnik takoj obvešča lastnika glede pomanjkljivosti in napak na objektu 
 
 
ROK, NASLOV IN INFORMACIJE ZA PREDLOŽITEV VLOG 
 
 
Vlogo je potrebno oddati do 15.10.2021. 
 
Vloge je potrebno poslati priporočeno po pošti v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ - 
PONUDBA – NAJEM TENIS CENTRA MURSKA SOBOTA« na naslov: Teniški klub 
Murska Sobota, Razlagova ulica 27, 9000 Murska Sobota 
 
Kontaktna oseba za podajo dodatnih informacij je g. Iztok Škraban, tel. 041 382 894, e-mail: 
iztok@rafis-ms.si. 
 
 
 
Murska Sobota, 28.09.2021 
 
 

UO TKMS 
 
 
 
Priloge k vlogi: 
-Obrzec 1 
-Obrzec 2 
-Obrzec 3 
-Predstavitvena vizija ponudnika o razvoju Teniškega centra Murska Sobota  
 



OBRAZEC 1: 
 
PONUDNIK (naziv in naslov ponudnika): 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 
Kraj in datum: 
 
NAROČNIK: 
TENIŠKI KLUB MURSKA SOBOTA 
Razlagova 27 
9000 Murska Sobota 
 
 

I Z J A V A 
o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev  

 
PREDMET : »ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO – POSLOVNEGA PROSTORA IN 

NEPREMIČNINE V NAJEM« 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 
 

ZAP. 
ŠT. 

POGOJI 

1. Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. 
2. Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona 
dovoljenje potrebno. 

3. (NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE1 ALI ODGOVORNE 
OSEBE2 POSLOVNEGA SUBJEKTA) 
 
 

4. Smo finančno in poslovno sposobni. 
5. Razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo 

javnega naročila. 
 
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s 
predložitvijo ustreznih potrdil. 
 
 

žig in podpis ponudnika 
 

 
1 Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo 
mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).  
2 Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno 
osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO) 



OBRAZEC 2: 
 
PONUDNIK (naziv in naslov ponudnika): 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 
Kraj in datum: 
 
NAROČNIK: 
TENIŠKI KLUB MURSKA SOBOTA 
Razlagova 27 
9000 Murska Sobota 

 
 

PONUDBA IN PODATKI PONUDNIKA 
 
 
PREDMET : »ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO – POSLOVNEGA PROSTORA IN 

NEPREMIČNINE V NAJEM« 
 
 
 
Ponudbena cena po sistemu »cena na enoto v EUR«: 
 
 
Ponudbena najemnina na mesec (brez DDV):               
                                                    
 
DDV 22% :                                                      EUR 
       
                                   
SKUPAJ z DDV 22%                                                                                                 EU 
 
 
 
Ponudbena najemnina ne vključuje komunalne in energetske stroške kot tudi druge stroške 
potrebne za obratovanje in vzdrževanje Tenis centra Murska Sobota, ki jih mora najemnik 
plačevati sam v sklopu svojega poslovanja. 
 
 
 
Veljavnost ponudbe: 60 dni od oddaje ponudbe. 
 
 
 
 
 



Podatki o ponudniku 
 
Firma oziroma ime in naslov: 
 
 
 
Zakoniti zastopnik: _____________________________________________________ 
 
Davčna številka:________________________________________________________ 
 
Matična številka: _______________________________________________________ 
 
Naslov: ______________________________________________________________ 
 
Številka transakcijskega računa:___________________________________________ 
 
Številka telefona in telefaksa: ____________________________________________ 
 
Elektronski naslov ponudnika za tolmačenje ponudbe in obveščanje: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba: ______________________________________________________ 
 
Skrbnik pogodbe:______________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ______________________________________ 

 
 
 
 
 

 
Žig in podpis ponudnika 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBRAZEC 3: 
 

 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV 

 
 

Gospodarski subjekt (ponudnik) : 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da kot firma: 
 

 nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj.; 

 nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami 

 nismo v postopku prisilne poravnave, in da za nas ni podan predlog za začetek 

prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

 nismo v stečajnem postopku, in da za nas ni podan predlog za začetek stečajnega 

postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

 nismo v postopku prisilnega prenehanja, in da za nas ni podan predlog za začetek 

postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi 

posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovno dejavnost, in 

nismo v katerem koli podobnem položaju; 

 nismo bili obsojeni s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za postopek v zvezi z 

našim poklicnim ravnanjem; 

 nam na kakršni koli upravičeni podlagi ni možno dokazati, da smo storili veliko 

strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil; 

 nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v tem ali predhodnih postopkih namerno 

podajali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; 

 na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranih transakcijskih računov; 

 na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo 

sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadle, neplačane obveznosti v zvezi 

s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov; 

 imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti gostinstva v skladu s predpisi 

države članice, v kateri je registrirana dejavnost;  

 imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti gostinstva.  

 
 



Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih javno dostopnih evidencah ter na 
posebno zahtevo tudi predložimo ustrezne dokumente izdane iz evidenc državnih organov, 
organov lokalne skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno 
preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili 
zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev. 
 
 

                Podpisnik: _____________________________   
                                                                                                      (ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 
  
                                                                                              Podpis:___________________________________ 

                    (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
 
                                                                Ponudnikov žig:_____________________________ 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:                               
 


