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Spoštovani,

Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška išče nove poslovne prostore, ki bi jih potreboval za 
daljše časovno obdobje in sicer za naslednje službe v okviru CSD: Enoto Velenje, Skupno 
splošno službo, Skupno strokovno službo in Službo za odločanje o pravicah iz javnih sredstev. 
Trenutno se nahajamo v poslovni stavbi na lokaciji Prešernova cesta 10, 3320 Velenje, pogodba 
z najemodajalcem nam poteče dne 18.04.2021. Poslovna stavba je na izjemni lokaciji, dostopna 
za uporabnike, ljudi s posebnimi potrebami v gibanju, omogočeno je parkiranje zaposlenim, 
vendar ima tudi veliko slabosti, ki pa so vezane na stanje same poslovne stavbe – zelo slabo 
vzdrževana, težave s toplotno-ohlajevalnim sistemom, okvarjena oziroma poškodovana okna, 
zamakanje strehe in prostorov, kar povzroča slabe pogoje za delo zaposlenih in za uporabnike.

Zaradi omenjenih težav iščemo nove poslovne prostore, ki se morajo nahajati v Velenju in morajo 
biti dostopni za uporabnike z javnim potniškim prometom. Začetek najemne pogodbe je 
18.04.2021. Ponudba za najem poslovnih prostorov mora zajemati opremljene poslovne prostore 
v skladu z zahtevami za opravljanje socialnovarstvene dejavnosti, ki jih določa Pravilnik o 
minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06). 

Ob teh pogojih pa imamo še dodatne zahteve, ki jih pričakujemo, da se jih v ponudbi tudi 
upošteva:

- Namensko opremljeni poslovni prostori ob upoštevanju, da imamo opremo za 5 pisarn 
za enega strokovnega delavca in 2 pisarni za dva računovodska delavca,

- samostojen vhod,
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- recepcijo,
- zagotovljeno parkirišče za uporabnike in zaposlene na CSD,
- ureditev strojne in elektro inštalacije (ogrevanje, hlajenje, elektrika, optika),
- funkcionalno rabo zastekljenih površin – okna ne smejo biti stara in poškodovana 

(zagotavljanje dovolj naravne svetlobe v prostorih, z ustreznim senčenjem),
- dvigalo v velikosti, ki ustreza standardom,
- zvočna izoliranost prostorov zaradi zagotavljanja intimnosti pogovorov, ki jih izvajamo v 

okviru naših nalog in na ta način zagotavljamo varovanje vsebine občutljivih razgovorov 
z uporabniki.

Prostori morajo omogočati dostop za gibalno ovirane in morajo biti opremljeni v skladu z določili 
Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 67/06).

Trenutno se nahajamo v poslovni stavbi, kjer imamo najetih 980,93 m². Ponudba ne sme 
presegati velikosti prostorov, s katerimi razpolagamo v tem trenutku.

V ponudbi naj bodo upoštevani naslednji pogoji:
1. Ločen del za zaposlene v Enoti Velenje, kjer potrebujemo naslednje število pisarn: 

- 22 pisarn za strokovne delavce (10-14 m²),
- 1 pisarna za dve poslovni sekretarki, z opremo za dve delovni mesti (12 – 18 m²) ali dve 

pisarni (najmanj 7 m²),
- pisarna za pomočnico direktorice (najmanj 16 m²),
- sejno sobo (najmanj 25 m² ali 1,5 m² na strokovnega delavca),
- arhiv (40 m²),
- sanitarije: površina v skladu s predpisi, ločene za zaposlene in stranke, ločene po spolu, 

en sanitarni prostor mora biti urejen za gibalno ovirane osebe,
- čajna kuhinja (do 6  m²),
- prostor za čistila (4 m²),
- tehnični prostor,
- hodnik (širine 1,8 m²).

2. Ločen del za Skupno splošno službo, Skupno strokovno službo in Službo za odločanje o 
pravicah iz javnih sredstev:

- 9 pisarn za strokovne delavce (10-14 m²),
- 3 računovodske delavke – lahko dve pisarni, ena za dve delavki (12 – 18 m²)  in ena za 

eno delavko (najmanj 7 m²),
- poslovna sekretarka (najmanj 7 m²),
- pisarna za direktorico (najmanj 16 m²),
- čajna kuhinja (do 6  m²),
- sejno sobo (najmanj 25 m² ali 1,5 m² na strokovnega delavca),
- sanitarije: površina v skladu s predpisi, ločene za zaposlene in stranke, ločene po spolu, 

en sanitarni prostor mora biti urejen za gibalno ovirane osebe,
- hodnik (širine 1,8 m²).

Sanitarije in arhiv imamo lahko skupne, čajna kuhinja ločena, zaželeno je, da je čajna kuhinja 
povezana s sejno sobo oziroma prostorom za malico.



Ponudba mora ustrezati opisu stanja. Ponudniki so lahko pozvani k obrazložitvi svoje ponudbe.
Ponudba mora zajemati fiksno ceno najema poslovnih prostorov, izraženo v EUR na m² za 
obdobje enega meseca, brez davka na dodano vrednost (DDV). Zaželen je dolgotrajen najem 
poslovnih prostorov.

Rok za oddajo ponudb je 31.05.2020. Ponudba bo objavljena na spletni strani Centra za socialno 
delo Savinjsko-Šaleška: https://www.csd-slovenije.si/csd-savinjsko-saleska/. 

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo in bo o izboru seznanil vse ponudnike.

S spoštovanjem!

         Helena Bezjak Burjak
      direktorica CSD Savinjsko-Šaleška
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