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JAVNI POZIV ZA INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB 
 

Občina Tržič v dosedanjih prizadevanjih ni pridobila najemnika za gostinski del objekta 
Gorenjska plaža. 
 
Občina Tržič objavlja prenovljeni javni poziv za informativno zbiranje ponudb zasebnih 
investitorjev/ponudnikov s katerim poziva vse interesente, da izkažejo interes za najem in 
podajo predloge za ureditev zmanjšanega gostinskega lokala Gorenjska plaža, ki ga bo Občina 
Tržič v sodelovanju z najemnikom dokončala do 5. gradbene faze. 
 
Interesenti morajo ponudbo opisati po naslednjih točkah: 

I. najem gostinskega dela objekta »Gorenjska plaža«; 
a. interesenti morajo predlagati za kolikšno kvadraturo lokala so zainteresirani; 
b. okvirno mesečno najemnino, ki so jo pripravljeni plačati; 
c. okvirno trajanje najema v letih; 
d. drugo. 

II. najem in vlaganja v gostinski del objekta »Gorenjska plaža«; 
a. interesenti morajo opisati ali so pripravljeni vlagati v dokončanje gostinskega 

lokala in v kolikšni meri (tehnološka oprema, inventar, ipd.); 
b. interesenti morajo predlagati za kolikšno kvadraturo lokala so zainteresirani; 
c. okvirno mesečno najemnino, ki so jo pripravljeni plačati; 
d. okvirno trajanje najema v letih; 
e. drugo. 

 
Bodoči najemnik gostinskega dela objekta Gorenjska plaža bo nudil ponudbo za zunanje goste 
kot tudi za obiskovalce kopališča v času obratovanja. Zagotavljal bo tudi gostinsko ponudbo za 
goste prireditev v amfiteatru Gorenjska plaža.  
 
 

O »GORENJSKI PLAŽI« 
 

Občina Tržič je na območju nekdanjega letnega kopališča v Tržiču zaključila projekt »Gorenjska 
plaža – ureditev turistično kulturnega centra«. 
 
Kompleks »Gorenjske plaže« obsegajo 3 deli, in sicer: 

 bazenski del z 900 kvadratnimi metri vodnih površin z velikim in otroškim plavalnim 
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bazenom, ki sprejmeta več kot 600 ljudi;  

 prireditveni prostor (amfiteater) za kulturne in družabne prireditve s kapaciteto 250 
ljudi (sedišča) in do 800 ljudi (stojišča); 

 nedokončan gostinski objekt. 
 

Projekt izgradnje je bil zaključen v juliju 2014.  V poletnem času, kljub slabim vremenskim 
razmeram in kasnejšemu začetku sezone, je kopališče beležilo več kot 10.000 obiskovalcev. 
Povprečno število obiskovalcev na prireditvah v amfiteatru je znašalo več kot 1000 
obiskovalcev. 
 

PREDLOŽITEV PONUDBE 
 
Nezavezujoče ponudbe lahko vložijo tako fizične kot tudi pravne osebe, pri čemer naj ponudba 
vsebuje vsaj naslednje podatke:   

1. Podatke o zainteresirani osebi (ime priimek fizične osebe oziroma naziv pravne 
osebe, točen naslov, telefonsko številko in elektronski naslov pošiljatelja); 

2. Opis zainteresiranosti po eni izmed zgoraj opisanih točk: 
I. najem; 

II. najem  in vlaganja. 
 

Ponudbe naj zainteresirane osebe predložijo v zaprti kuverti do 10.02.2014 z oznako 
»Gorenjska plaža - INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB – NE ODPIRAJ« v sprejemno pisarno 
Občine Tržič ali priporočeno po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 
Interesenti lahko posamezne podatke označijo kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki 
ureja gospodarske družbe. 
 
 
Občina Tržič se bo sestala z vsemi zainteresiranimi osebami, ki bodo vložile nezavezujoče 
ponudbe. Vse podatke v zvezi z nepremičnino lahko zainteresirane osebe pridobijo na Občini 
Tržič, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, tel.: 04 5971 510 ali na elektronskem 
naslovu: obcina.trzic@trzic.si. 
 

 

 
  

mag. Borut Sajovic, 

župan 

OBJAVITI: 

- na spletni strani www.trzic.si  

 

PRILOGE: 

- opis objekta; 

- grafični prikaz idejne zasnove zmanjšanega dela gostinskega objekta. 

 

VLOŽITI: 

- v zadevo 
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