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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

1. Organizator Javnega razpisa 
Krajevna skupnost Ižakovci (v nadaljevanju KS Ižakovci) v skladu z veljavnimi predpisi 
Republike Slovenije, vabi s tem Javnim razpisom zainteresirane ponudnike naj oddajo svojo 
ponudbo za najem začasnega gostinskega lokala (v nadaljevanju gostinski lokal) na Otoku 
ljubezni, v skladu in pod pogoji kot to določa predmetni Javni razpis. 
 
Javni razpis je objavljen na spletni strani Občine Beltinci: http://www.beltinci.si/ . 
 
Zainteresirani potencialni ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo od predsednika KS 
Ižakovci Aleša Poredoš preko elektronske pošte ks.izakovci@gmail.com, vse do izteka roka 
za oddajo ponudb. Pridobitev razpisne dokumentacije je brezplačna.  
Ponudnik si lahko na lastne stroške ogleda gostinski lokal. Ogled je možen po predhodnem 
dogovoru z zgoraj navedeno kontaktno osebo preko elektronske pošte ali telefona 041/431-
094. 
 

2. Pogoji za sodelovanje na Javnem razpisu 
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na Javnem razpisu, mora izpolniti vse pogoje za 
sodelovanje na Javnem razpisu, kot jih določa Javni razpis in predložiti ponudbo v vsebini in 
obliki, kot to določa Javni razpis in je priloga Javnega razpisa.  
 
KS Ižakovci v postopku izbire najugodnejšega ponudnika ne bo upoštevala ponudb tistih 
ponudnikov, ki ne bodo izpolnili vseh pogojev za sodelovanje na Javnem razpisu in/ali ki ne 
bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa Javni razpis. 

 
3. Predmet najema 

Predmet najema je gostinski lokal na Otoku ljubezni v Ižakovcih, ki obsega: 
• točilni pult za strežbo pijač; 
• poseben prostor za pripravo jedi; 
• pokrito teraso za cca. 50 ljudi; 

 
Gostinski lokal se oddaja kot celota. 
 
Poleg gostinskega lokala, ki je predmet najema, pridobi najemnik še pravico do souporabe 
toaletnih prostorov, ki se nahajajo na Otoku ljubezni in urejenega parkirišča pred 
vhodom na Otok ljubezni. 
  
Gostinski lokal bo najemnik lahko prevzel v najem (rabo) po izpolnitvi vseh pogojev za 
začetek veljavnosti najemne pogodbe. 

 
 

4. Vrsta pravnega posla 
Predmet Javnega razpisa je oddaja gostinskega lokala v najem z javnim zbiranjem ponudb. 
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5. Cena in čas trajanja najema 
Poleg ostalih pogojev iz Javnega razpisa bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno 
najema gostinskega lokala na mesec. Cena za najem gostinskega lokala ne more biti nižja 
kot 400,00 EUR/mesec.  
Pogodba o najemu gostinskega lokala se sklepa za obdobje 4 let.  
 

6. Drugi pogoji javnega razpisa 
Cilj zbiranja ponudb je zagotovitev kakovostne ponudbe pijač vseh vrst, hladnih in toplih 
napitkov ter vnaprej pripravljenih toplih in hladnih jedi, ki lokalno ustrezajo lokaciji 
gostinskega lokala. Ponudnik se s ponudbo zavezuje, da bo konstantno zagotavljal 
gostinsko ponudbo ves čas trajanja pogodbe tako, kot se zaveže v dani ponudbi. 
 
Na Javnem razpisu lahko sodelujejo – oddajo ponudbe za najem pravne in fizične osebe – 
samostojni podjetniki, ki imajo sedež svojega gostinskega obrata na področju Občine 
Beltinci. Ustreznost ponudnika in njegove ponudbe se preverja z merili navedenimi v teh 
razpisnih pogojih. 
 
Ponudnik nosi vse stroške priprave ponudbene dokumentacije in predložitve ponudbe. 
Organizator ni odgovoren za te stroške v nobenem primeru, ne glede na potek in izid 
razpisnega postopka. 
 
Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom 
pošljejo po elektronski pošti na naslov: ks.izakovci@gmail.com, do najkasneje (vključno) 
tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po 
izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.  

 
Izbrani ponudnik v celoti prevzema vso odgovornost za kvaliteto izvedbe celotnega razpisa. 
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II. OPIS NEPREMIČNINE 

Otok ljubezni leži v Ižakovcih ob reki Muri. Lokacija je ugodna, saj jo v času sezone (od 
aprila do oktobra) obišče veliko obiskovalcev (izletniki, organizirane skupine, posamezniki), 
urejena pa so tudi parkirišča.  
 

1. Gostinski lokal 
 
Gostinski lokal mora nuditi kakovostno ponudbo pijače vseh vrst, raznovrstne tople in 
hladne napitke, vnaprej pripravljene hladne in tople jedi, ki lokalno ustrezajo 
ambientu, na katerem se gostinski lokal nahaja.  
 
Minimalni obratovalni čas gostinskega lokala bo od ponedeljka do nedelje od 10.00 do 
20.00 ure. Izbrani ponudnik se bo moral zavezati, da bo upošteval poseben režim 
obratovanja lokala v času trajanja prireditev, dogodkov ali ob drugih priložnostih, ki bodo 
organizirani na Otoku ljubezni in bodo take narave, da bodo zahtevali obratovanje 
gostinskega lokala.  
 
Gostinski lokal bo predvidoma odprt v času sezone, ko Otok ljubezni obišče največ 
obiskovalcev, praviloma od 01. aprila do konca meseca septembra oz. v primeru podaljšanje 
lepega vremena, se sezona obratovanja gostinskega lokala ustrezno podaljša.  
 
Ponudnik se s podpisom pogodbe zaveže, da gostinske dejavnosti ne bo opravljal v času 
prireditve Büjraški dnevi, ki potekajo praviloma drugi vikend v mesecu avgustu od četrtka do 
nedelje. V tem času ponudnik prepusti izvajanje dejavnosti organizatorju prireditve. 
 
Izbrani ponudnik bo moral za izvedbo lastnih zaključenih sprejemov in/ali lastnih prireditev 
pridobiti predhodno soglasje najemodajalca. 
 
Gostinski obrat je funkcionalno ustrezen za obratovanje. Ponudnik si lahko lokal ustrezno 
opremi s svojo opremo, ki jo po koncu najema tudi umakne iz prostorov. 
 
Gostinski lokal se oddajo po sistemu videno – najeto. Po preteku najemne pogodbe mora 
najemnik povrniti začasni lokal v prvotno stanje, kot ga je prevzel ob prevzemu. 
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III. SPLOŠNI POGOJI NAJEMA 

1. Dejavnost 
Najemnik bo smel v poslovnem prostoru opravljati izključno samo gostinsko dejavnost. 
Najemnik se bo moral obvezati, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja odjemalcem 
svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena s 
potrebami in pričakovanji KS Ižakovci ter Zavoda za turizem in kulturo Občine Beltinci, ki 
opravlja turistično dejavnost na Otoku ljubezni. 
Najemnik mora zagotoviti po vnaprejšnjem obvestilu najemodajalca tudi pogoje za družbeno 
povezovanje gostov ter za pogostitve na prireditvah in dogodkih, pri čemer mora najemnik 
zagotavljati tudi organizacijo cateringa. 
 
 

2. Dovoljenja in soglasja pristojnih organov 
Katerakoli dovoljenja in/ali soglasja in/ali drugo od pristojnih organov in institucij, potrebna v 
skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje gostinske dejavnosti najemnika je dolžan pridobiti 
izključno najemnik, na svoje stroške in na svoje tveganje.  
 

3. Najemnina in drugi stroški 
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno najema gostinskega lokala na mesec. 
Začetna cena ne sme biti nižja kot 400 EUR na mesec. Ponudnik, ki bo ponudil nižjo ceno 
od začetne cene, bo izločen iz nadaljnjega postopka. 
KS Ižakovci in ponudnik v pogodbi opredelita obračun  najemnine v primeru višje sile 
(poplava, nepredvideni dogodki). V tem primeru se bo obračunal sorazmerni delež 
najemnine, glede na število dni obratovanja gostinskega lokala v mesecu. Najemodajalec in 
najemnik dneve neobratovanja lokala zaradi višje sile pisno potrdita. 
Najemnino bo dolžan plačevati najemnik najemodajalcu mesečno, za vsak tekoči mesec 
veljavnosti najemne pogodbe.  
 
Ostale funkcionalne stroške (elektrika, odvoz odpadkov, komunalni stroški,...), 
odpadajoče na najeti lokal, bo bremenil KS Ižakovci in najemnik ne bo imel dodatnih 
stroškov.  
  

4. Vlaganja, uporaba in vzdrževanje 
Najemnik je dolžan skrbeti za stvari, dane mu v najem, s skrbnostjo dobrega gospodarja. V 
primeru poškodovanja ali odtujitve stvari, ki so v lasti KS Ižakovci, je dolžan najemnik povrniti 
v stanje, kot so mu bili dani v uporabo ob podpisu pogodbe. 
 
Elementi opreme lokala in naprave, ki jih bo najemnik namestil in uporabljal za 
obratovanje gostinskega programa, morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom za 
obratovanje gostinske dejavnosti ter sanitarno-tehničnim pogojem. 
 
Najemnik je dolžan uporabljati in vzdrževati poslovni prostor s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka.  
 
 



 

7 
 

 
5. Podnajem in spremembe 

Najemnik ne sme oddati gostinskega lokala (v celoti ali delno) v podnajem brez soglasja 
najemodajalca.  
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IV. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

1. Jezik 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 
 

2. Veljavni predpisi 
Pri oddaji gostinskega lokala v najem, se bodo uporabljala določila Obligacijskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 97/2007) in ostalih veljavnih predpisov Republike Slovenije.  
 

3. Ponudba, dopolnitve in spremembe 
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na Javnem razpisu, mora svojo ponudbo predložiti na 
obrazcih, ki so priloga in sestavni del Javnega razpisa, z vsemi dokazili in prilogami 
zahtevanimi po Javnem razpisu. Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani ponudnika oz. 
osebe, ki je zakoniti zastopnik ponudnika, datirani in žigosani. Priloge, ki so sestavni del 
ponudbe, so navedene v točki V. (Vsebina ponudbe) Javnega razpisa. 
 

Ponudbe morajo biti veljavna do sklenitve najemne pogodbe. Ponudba, ki velja krajši čas 
bo izločena iz nadaljnjega postopka. V primeru, da bi se pojavile izjemne nepredvidljive 
okoliščine, lahko organizator zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudb. 
Zahteva organizatorja in odgovori ponudnikov morajo biti dostavljeni v pisni obliki. Ponudnik, 
ki ne podaljša veljavnosti ponudbe, izpade iz nadaljnjega postopka. 
 
Ponudnik sme oddano ponudbo spremeniti in/ali dopolniti ali umakniti pod pogojem, da 
o spremembi ali umiku pisno obvesti naročnika tako, da naročnik prejme obvestilo pred 
rokom, določenim za predložitev ponudb. 
 
Pravočasno prispele ponudbe bo tri članska komisija, ki jo bo imenoval Svet KS Ižakovci, 
pregledala in ocenila v skladu z Javnim razpisom. V primeru, če bi komisija pri pregledu 
ponudb ugotovila, da je ponudba nepopolna, bo pozvala ponudnika na dopolnitev ponudbe 
v roku 5 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje ponudbe ne 
bo dopolnil v postavljenem roku, ta ponudba v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala.   
 
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni. 
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V. VSEBINA PONUDBE 

Da se bo ponudba štela za popolno, mora biti ponudba v vsebini oz. obliki in s prilogami, 
kot sledi: 
 

 Opis dokumenta Št. priloge 

1 Ponudba PRILOGA 01 

2 Najemna predpogodba PRILOGA 02 

3 
Registracijo podjetja oz. izpis iz sodnega registra ki ni 
starejši od 30 dni od roka odpiranja ponudb  

4 Izjava ponudnika PRILOGA 03 

5 
Program dejavnosti, ki bo potekala v najetem 
gostinskem lokalu 

PRILOGA 04 

6 

Opis sodelovanja ponudnika s KS Ižakovci in društvi v 
vasi (PGD Ižakovci, ŠD Ižakovci in TD »Büjraš« 
Ižakovci ter Zavodom za turizem in kuturo Občine 
Beltinci) 

 

7 
Opis dodatni dejavnosti, ki jih bo ponudnik poleg redne 
gostinske dejavnosti izvajal na Otoku ljubezni 

 

 
 
Ponudba in priloge morajo biti izpolnjene v skladu z Javnim razpisom, v originalu, žigosane 
in na vsaki strani parafirane s strani zakonitega zastopnika ponudnika. 
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VI. ODDAJA IN ODPIRANJE PONUDB 

1. Oddaja ponudb 
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v zaprti ovojnici na sedež Krajevne skupnosti 
Ižakovci, Ižakovci 72a, 9231 Beltinci, najpozneje do četrka 05.03.2015. Ponudbe lahko 
ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno pri predsedniku KS Ižakovci Alešu 
Poredoš. 
 
Ponudbe morajo biti oddane tako, da ni možno dodajati in odstranjevati posameznih strani, 
ne da bi se to opazilo. 
 
Ovojnica mora biti ob predaji zapečatena in na njej napisano: 

1. naslov organizatorja, 
2. v levem spodnjem kotu oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM 

GOSTINSKEGA LOKALA – OTOK LJUBEZNI«,  
3. na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in naslov ponudnika, da mu je mogoče 

vrniti neodprto ponudbo, če je bila ponudba predložena nepravočasno.  
 
Če ovitek ni označen po navedenih navodilih, organizator ne prevzema nobene odgovornosti 
za morebitno izgubo takšne ponudbe ali njeno prezgodnje odpiranje. Takšne ponudbe 
organizator ne bo obravnaval. 
 
Prav tako ne bodo upoštevane ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb 
in bodo neodprte vrnjene  pošiljatelju.  
 

2. Odpiranje ponudb 
Postopek odpiranja ponudb ni javen. 
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo komisija izvedla, dne 06.03.2015 ob 
19.00 uri na sedežu KS Ižakovci, Ižakovci 72a, 9231 Beltinci. 
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VII. MERILA ZA IZBIRO IN IZBIRA PONUDNIKA 

1. Merila za izbiro ponudnika 

Izbor ponudnika se bo opravil na podlagi naslednjih meril:  
• Ponujena cena najema lokala na mesec; 
• Ustreznost in kakovost ponudbe gostinskih storitev; 
• Ponujene možnosti sodelovanja s KS Ižakovci, društvi v vasi in ZTK Občine Beltinci; 
• Dodatne ponudbe poleg opravljanja osnovne gostinske dejavnosti; 

 
Izločilna merila so: 

• če ponudnik ponudi nižjo ceno najema od zahtevane najnižje cene; 
• če gostinski program ponudnika ne ustreza zahtevam organizatorja razpisa, 
• če ponudnik nima registriranega podjetja na področju Občine Beltinci. 

 
 

2. Izbira najugodnejšega ponudnika 

Ponudniki bodo o izbranem ponudniku obveščeni v roku 5 dni po dokončni odločitvi. 
 
Najemodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli med razpisnim postopkom brez obrazložitve 
odstopi od razpisa in to brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli oziroma, 
da ne izbere nobenega ponudnika in da izvede ponovni razpis. V primeru, da najemodajalec 
ugotovi, da nobeden izmed ponudnikov ne ustreza razpisnim pogojem, si pridružuje pravico 
iskati najemnika brez razpisa, ki ima sedež gostinskega obrata izven Občine Beltinci. 
 
Najemodajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku 
zaradi nesklenitve pogodbe. 
 

3. Sklenitev pogodbe 

Na podlagi sklepa o izbiri ponudnika bo dolžan izbrani ponudnik v roku 8 dni po prejemu 
obvestila o izbiri skleniti pogodbo o najemu gostinskega lokala in ga prevzeti v posest. V 
primeru, da tega ne stori, se šteje, da je ponudnik od pogodbe odstopil. 
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               PRILOGA 01 
V skladu z Javnim razpisom za oddajo v najem gostinskega lokala na Otoku ljubezni v 
Ižakovcih z javnim zbiranjem ponudb, ki je bil objavljen na spletni strani www.beltinci.si, dne 
23.02.2015, dajemo KS Ižakovci naslednjo 
 

PONUDBO 
ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA  

           »GOSTINSKI LOKAL« 
NA OTOKU LJUBEZNI 

 
 
1. PODATKI O PONUDNIKU 

 

Firma/naziv ponudnika  

Naslov ponudnika  

Poštna številka in pošta  

Matična številka  

Id. št. Za DDV  

Številka transakcijskega računa  

Banka  

Telefon  

Telefaks  

Naslov elektronske pošte  

Zakoniti zastopnik ponudnika  

Odgovorna oseba za podpis 
pogodbe 

 

 

 
2. VELJAVNOST PONUDBE  

 
Ponudba ostaja v veljavi do dne (najmanj do 01.04.2015) __________________________. 
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S podpisom ponudbe ponudnik soglaša in sprejema vse pogoje iz Javnega razpisa ter 
jamči za resničnost in verodostojnost navedenih podatkov in priloženih listin. 
 
 
 

 
 
 
Kraj in datum:                                                                                  Ponudnik:  
 
……………………….                                      …….......……...………………………                                             

 žig in podpis pooblaščene osebe
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PRILOGA 02 
 

N A J E M N A    P O G O D B A, št.  
 
KRAJEVNA SKUPNOST IŽAKOVCI, Ižakovci 72a, 9231 Beltinci, davčna številka: 
52151395, matična številka 5021462000, ki jo zastopa Aleš Poredoš, predsednik, kot 
najemodajalec, 

 

 
in 
 

 __________________(firma/naziv ponudnika),___________________________ (naslov), 
ID za DDV: _____________, matična št.: ____________, ki jo zastopa _____________ (ime 
in priimek zakonitega zastopnika), 
k o t   n a j e m n i k 
 
se dogovorita in skleneta to najemno pogodbo glede poslovnega prostora z naslednjo 
vsebino: 
 

Splošne določbe 
1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je: 
- Najemodajalec lastnik objekta na Otoku ljubezni v Ižakovcih; 
- Predmet  te pogodbe je oddaja v najem poslovnega prostora-lokala, ki se nahaja na 

tej lokaciji; 
- Na Javnem razpisu z zbiranjem pisnih ponudb za najem gostinskega lokala na Otoku 

ljubezni, je bil najemnik izbran za najugodnejšega ponudnika. 
 

Predmet pogodbe 
2. člen 

S to pogodbo najemodajalec odda, najemnik pa vzame v najem lokal, ki obsega : 
• točilni pult za strežbo pijač; 
• poseben prostor za pripravo jedi; 
• pokrito teraso za cca. 50 ljudi; 

Gostinski lokal se oddaja v najem kot celota. 

 

Poleg prostora, ki je predmet najema po tej pogodbi, pridobi najemnik še pravico do 
souporabe sanitarnih prostorov in urejenega parkirišča pred vhodom na Otok ljubezni. 

 
Poslovni prostor-lokal se bo uporabljal izključno za namen opravljanja gostinske dejavnosti.  
 

Najemnina in stroški 
3. člen 

Najemnik se zavezuje, da bo najemodajalcu za predmet najema redno plačeval najemnino v 
skladu s to pogodbo.  
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Skupna najemnina za lokal iz 2. člena te pogodbe znaša v času podpisa te pogodbe 
________ EUR mesečno in zapada v plačilo mesečno za tekoči mesec. 

V primeru višje sile (poplava, nepredvideni dogodki,…) bo najemodajalec obračunal 
najemniku sorazmerni delež najemnine na mesec glede na to, koliko dni v mesecu bo 
obratoval gostinski lokal, kar pogodbeni stranki pisno potrdita. 

Račun za najemnino bo najemodajalec najemniku izstavljal mesečno.  

V ceno mesečne najemnine so zajeti vsi funkcionalni stroški gostinskega lokala (voda, 
elektrika, odvoz smeti), razen čiščenja prostorov. 

 
 

4. člen 
Najemnik mesečno nakaže najemnino na transakcijski račun najemodajalca št. SI 56 0120 
2645 0783 028. 
 
V primeru zamude s plačilom najemnine je dolžan plačati najemnik tudi zakonske zamudne 
obresti od neplačanih zneskov od naslednjega dne po zapadlosti posameznega zneska v 
plačilo do dneva plačila. 
 
S podpisom te pogodbe najemnik vzame na znanje, da ima najemodajalec v primeru 
najemnikove zamude s plačilom najemnine za več kot 30 dni od datuma zapadlosti pravico 
enostransko odpovedati pogodbo.    

 
 

Primopredaja 

5. člen 
Prostore, ki so predmet najema, si je najemnik pred podpisom pogodbe večkrat ogledal in 
mu je znano njihovo stanje. S to pogodbo najemodajalec in najemnik ugotavljata, da so 
poslovni prostori v dobrem stanju ter jih najemnik vzame v najem v takšnem stanju kot so v 
času podpisa te pogodbe. Lokal se odda v najem po sistemu videno-najeto. S podpisom 
pogodbe se najemnik zavezuje, da bo po preteku te pogodbe povrnil objekt v prvotno stanje. 
 
Najemodajalec po podpisu te pogodbe najemniku preda prostore. Najemnik prične z 
obratovanjem najkasneje __.__.____. 
 
 
 

Pogoji najema 
6. člen 

Najemnik se zaveže poslovni prostor opremiti in usposobiti za delovanje z lastnimi finančnimi 
sredstvi/na svoje stroške, skladno z veljavnimi predpisi in sanitarno-tehničnimi standardi. 
  
Vsi elementi, ki bodo za potrebe gostinske dejavnosti zapolnili prostor morajo biti v celoti 
mobilni. 
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Oprema potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti ostane v lasti najemnika. 
Najemodajalec bo le v primeru skupnega dogovora najemniku izplačal sredstva vložena v 
poslovni prostor.  
 

7. člen (obratovalni čas) 
Obratovalni čas najetega lokala je minimalno vezan na obdobje sezone od začetka meseca 
aprila do konca meseca septembra, v primeru ugodnih vremenskih razmer pa se ustrezno 
temu podaljša.  
Obratovalni čas najetega lokala bo od ponedeljka do četrtka, in sicer med --.-- in --.—uro, ob 
petkih, sobotah in nedeljah pa med --.-- in --.—uro.  
Najemodajalec in najemnik s to pogodbo tudi dogovorita, da bo najemodajalec delovanje 
gostinskega lokala v času Büjraških dnevov (praviloma drugi vikend v mesecu avgustu od 
četrtka do nedelje) prepustil organizatorju prireditve in v tem času ne bo opravljal gostinske 
dejavnosti. 
Morebitne spremembe obratovalnega časa so možne le po predhodnem soglasju z 
najemodajalcem. 
 

8. člen (gostinska ponudba) 
Najemnik se s to pogodbo zavezuje, da bo storitve opravljal kvalitetno, v skladu z veljavno 
zakonodajo in normativi gostinstva. 
 
Najemnik se s to pogodbo zavezuje, da bo zagotovil kakovostno ponudbo pijač vseh vrst, 
toplih in hladnih napitkov ter vnaprej pripravljene tople in hladne jedi, ki izhajajo iz lokalnega 
okolja, kateremu pripada Otok ljubezni in tradicija otoka ves čas trajanja pogodbe. 
 
Najemnik mora zagotoviti po vnaprejšnjem obvestilu najemodajalca tudi pogoje za družbeno 
povezovanje gostov ter za pogostitve na prireditvah in dogodkih, pri čemer mora najemnik 
zagotavljati tudi organizacijo cateringa. 
 

Najemnik mora za izvedbo lastnih zaključenih sprejemov in lastnih prireditev pridobiti 
predhodno soglasje najemodajalca. 

 

Obveznosti najemodajalca 

9. člen 

S to pogodbo se najemodajalec zavezuje, da v času trajanja te pogodbe ne bo brez 
privolitve delal sprememb v poslovnem prostoru, če bi to znatno oviralo njegovo rabo. 

 

Druge obveznosti najemnika 

10. člen 

Najemnik je dolžan: 
• uporabljati poslovni prostor izključno za opravljanje gostinske dejavnosti, skladno s to 

pogodbo in veljavnimi predpisi;  
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• za posebne priložnosti najemodajalca po predhodnem obvestilu nuditi tudi storitve 
cateringa;  

• glede uporabe prostorov, ki so v souporabi, pridobiti soglasje najemodajalca; 
• se držati navodil in spremljajoče dejavnosti ter vzdrževati red v okolici; 
• najete prostore uporabljati in vzdrževati z vso skrbnostjo in kot dober gospodar; 
• ves čas najema poslovne prostore redno vzdrževati in na lastne stroške sproti 

sanirati vsakršne poškodbe oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala na prostorih; 
• takoj obvestiti najemodajalca o vseh škodnih dogodkih na poslovnem prostoru; 
• v primeru višje sile (neurja, požara, poplave,…) dovoliti najemodajalcu vstop v najete 

prostore, da se jih zaščiti in prepreči morebitna oziroma nadaljnja škoda;  
• spoštovati najemodajalčev hišni red, s katerim je v celoti seznanjen, kar potrjuje s 

podpisom te pogodbe. 
• Sodelovati z najemodajalcem, društvi v vasi in z Zavodom za turizem in kulturo 

Občine Beltinci v skladu z dano ponudbo. 

 

Najemnik prostorov ne sme kakorkoli preurejati, prezidati, ipd., ali oddati v podnajem, razen 
v primeru predhodnega pisnega soglasja najemodajalca. 

 

Najemodajalec najemniku, razen v primeru drugačnega predhodnega pisnega dogovora, po 
prenehanju pogodbe ni dolžan vračati vrednosti kakršnihkoli morebitnih vlaganj (tekočih, 
investicijskih, itd.) in se najemnik kakršnimkoli zahtevkom iz naslova vlaganj v prostore po 
prosti volji, izrecno in nepreklicno odpoveduje. 

 
Trajanje najemne pogodbe 

11. člen 

Najemna pogodba je sklenjena za določen čas 4 let, tj. do __.__.____.  

Najemna pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank, s tem, da se 
najemnina plačuje od vselitve naprej,  tj. od __.__.____ dalje, pa vse do dejanske vrnitve 
prostorov v neposredno in mirno posest najemodajalca, v skladu z 15. členom te pogodbe. 

 

Prenehanje najemne pogodbe 
12. člen 

Najemna pogodba lahko preneha: 
- S pretekom časa, za katerega je sklenjena; 
- S pisno odpovedjo pogodbenih strank. 

 
Odpoved se poda s pisno izjavo, ki se pošlje drugi pogodbeni stranki s priporočeno poštno 
pošiljko. Odpovedni rok začne teči z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odpoved in 
traja 60 dni. Najemnik in najemodajalec pa se lahko v primeru predčasnega prenehanja 
najemne pogodbe tudi sporazumno dogovorita za datum prenehanja pogodbe.  
 
V primeru, če najemnik ostane v prostorih po izteku časa, za katerega je sklenjena ta 
pogodba in prostore še naprej uporablja ter v zvezi z uporabo prostorov ni bila sklenjena 
nova najemna pogodba ali podaljšan čas, za katerega je sklenjena ta pogodba, ne velja, da 
je bila pogodba obnovljena za nedoločen čas in lahko najemodajalec tudi po izteku 
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enomesečnega roka vloži zahtevo za izdajo naloga za izpraznitev prostorov, pri čemer se 
najemodajalec po prosti volji, izrecno in nepreklicno odpoveduje v morebitnem sodnem 
postopku ugovarjati, da je prišlo do spremembe najemne pogodbe iz določenega v 
nedoločen čas. 
 

13. člen 
Najemodajalec lahko odstopi od te pogodbe in zahteva izpraznitev v najkrajšem razumnem 
času ter izročitev poslovnih prostorov v posest, ne glede na pogodbene in zakonske določbe 
o trajanju najema: 

- če najemnik kakorkoli in v kakršnemkoli obsegu krši katerokoli določbo 8. in 10. 
člena te pogodbe; 

- če najemnik zamudi s plačilom (tudi delno) najemnine iz 3. oziroma 4. člena te 
pogodbe za več kot 60 dni od pošiljanja računa za najemnino, pri čemer se pošiljanje 
računa šteje kot opominjanje na dolžnost izpolnitve obveznosti; 

- v drugih z zakonom določenih razlogih. 
 

14. člen 
Pravico do enostranskega odstopa od pogodbe z odpovednim rokom treh mesecev ima tudi 
najemnik. 
 

15. člen 

Ob prenehanju najemne pogodbe iz kateregakoli razloga je dolžan najemnik v najkrajšem 
razumnem roku izprazniti najete prostore in jih vrniti v posest najemodajalcu v stanju, kot jih 
je od njega prejel, zlasti pa nepoškodovane in čiste.  

 

Šteje se, da je najemnik izročil (vrnil) v posest najete prostore najemodajalcu na dan, ko je 
opravljena primopredaja najetih prostorov. Primopredaja se opravi ob prisotnosti 
pooblaščenih predstavnikov najemodajalca in najemnika. Ob priliki primopredaje se ugotovi 
stanje prostorov, najemnik pa je dolžan najemodajalcu vrniti vse ključe, kartice in drugo 
opremo ter dokumentacijo, ki jo je prejel od najemodajalca v zvezi s to pogodbo. O 
primopredaji najetih prostorov, s katero se ugotovi dejansko stanje vrnjenega poslovnega 
prostora, se sestavi zapisnik. 
 
Najemnik ni odgovoren za poslabšanje stanja do katerega je prišlo zaradi normalne uporabe 
poslovnega prostora in opreme. Vsako prekomerno obrabljenost ali kakršnokoli drugo 
nastalo škodo je najemnik na zahtevo najemodajalca dolžan odpraviti v najkrajšem možnem 
času oziroma je dolžan najemodajalcu plačati odškodnino v višini stroškov popravila. 
 
V kolikor najemnik poslovnega prostora ne izprazni v roku prvega odstavka tega člena, ga 
ima pravico izprazniti najemodajalec na najemnikove stroške. 
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Prehodne in končne določbe 
16. člen 

Najemodajalec ne odgovarja v nobenem primeru za odtujitev lastnine najemnika s strani 
tretjih oseb. 

 

17. člen  

Vse morebitne spore, ki bi utegnili nastati iz tega pogodbenega razmerja, bosta stranki 
reševali sporazumno. V primeru, da sporazum ne bo mogoč, je za reševanje pogodbo 
pristojno sodišče v Murski Soboti. 
 
                                                                     28. člen 
Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni 
obliki, kot dodatek (aneks) k tej pogodbi. 
 

19. člen 
Pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 
izvod. 
 
 
V Ižakovcih, dne _________________                                      
 
 
Najemodajalec:                                                Najemnik:                      
Krajevna skupnost Ižakovcih                       (firma/naziv)  
Aleš Poredoš, predsednik                          
______________________               _______________________       
(podpis in žig)                                                   (podpis in žig) 
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PRILOGA 03 
 

 
IZJAVA 

 
PONUDNIK:   .............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................  

  
 
 

v zvezi Javnim razpisom z zbiranjem pisnih ponudb za najem gostinskega lokala na 
Otoku ljubezni v Ižakovcih 

objavljenim na spletni strani Občine Beltinci www.beltinci.si  
 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da 
 
 

1. so vsi podatki v ponudbi resnični in niso zavajajoči, 
2. v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa pod katerimi dajemo svojo ponudbo, 
3. je podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled ter zaposlene, ki so 

sposobni izvesti pogodbene zahteve, 
4. zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, 
5. podjetju v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s 

katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa, 
6. poslovanje podjetja ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno, 
7. izpolnjujemo minimalne sanitarno-tehnične pogoje, 
8. izpolnjujemo minimalno določeno stopnjo izobrazbe oseb, ki opravljajo gostinsko 

dejavnost. 
 
 
 
 
 
 Ponudnik: 
 
 
Kraj in datum: Žig in podpis pooblaščene osebe:  
 
……………………… ……………………………………….. 
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PRILOGA 04 
 
 

PROGRAM  GOSTINSKE DEJAVNOSTI 
 
 
 
Ponudnik opiše svojo dosedanjo dejavnost, program dejavnosti v prostoru, za katerega 
kandidira, vključno s predvideno strukturo zaposlenih. 
 
Od ponudnika se pričakuje načrt opravljanja dejavnosti: 
 
-    Gostinska oprema, s katero se bo opravljala dejavnost 
-    Ponudba (obseg ponudbe, vrsta ponudbe, minimalno število pijač in jedi, vrste jedi...); 
− Predlog obratovalnega časa (dnevni, tedenski, nedelje in prazniki.); 
− Ostalo (glasba, sodelovanje s KS Ižakovci, društvi v vasi, Zavodom za turizem in kulturo 

Občine Beltinci, možnost izvedbe dodatnih prireditev…) 
− Oblike oglaševanja gostinskega lokala v medijih.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


