
PRILOGA     

Ponudba za najem površin in objektov za opravljanje spremljajočih 

dejavnosti (mala počivališča) na počivališčih  

. 

PRILOGA 1 

 

Podatki o ponudniku 

Ime in priimek oziroma naziv pravne osebe  

Naslov oziroma sedež   

EMŠO oziroma matična številka  

Državljanstvo oziroma sedež  

Ime in priimek ter funkcija zakonitega 
zastopnika pravne osebe 

 

Ime in priimek podpisnika pogodbe  

Kontaktna oseba*  

Telefonska številka*  

Elektronski naslov*  

Številka TRR za vračilo varščine  

Podatki o  pooblaščencu  

Ime in priimek oziroma naziv pravne osebe  

Naslov oziroma sedež   

Kontaktna oseba*  

Telefonska številka*  

Elektronski naslov*  

* Podatek se obdeluje za namen obveščanja in pridobivanja informacij v zvezi s postopkom javnega zbiranja ponudb za prodajo/najem nepremičnin. 

 

 

Prilagamo dokazila, ki veljajo za predmet razpisa pod zaporedno številko 9., točka b)  

In za varianto najema (ustrezno obkrožiti) 

1 Varianta A 

2 Varianta B 

3 Varianta C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Izjavljamo, da smo se seznanili z  vsebino razpisa za 

 

 ODDAJO POVRŠIN IN OBJEKTOV SPREMLJAJOČIH DEJAVNOSTI  

NA MALIH POČIVALIŠČIH 

 

IN SICER NA NASLEDNJIH LOKACIJAH POČIVALIŠČ: 

 

1. LIPCE smer MMP Avstrija , odsek avtoceste Hrušica Vrba,  

2. LIPCE smer Ljubljana, odsek avtoceste Hrušica – Vrba, 

3. POVODJE smer Kranj, odsek avtoceste Naklo – Ljubljana, 

4. POVODJE smer Ljubljana, odsek avtoceste Naklo – Ljubljana 

5. ZIMA smer Maribor, odsek avtoceste Hoče - Arja vas 

6. ZIMA smer Ljubljana, odsek avtoceste Hoče - Arja vas 

7. POLSKAVA smer Maribor, odsek avtoceste Hoče - Arja vas 

8. POLSKAVA smer Ljubljana, odsek avtoceste Hoče - Arja vas 

9. STUDENEC smer Ljubljana, odsek avtoceste Ljubljana – Divača 

10. STUDENEC smer Razdrto, odsek avtoceste Ljubljana – Divača 

11. RISNIK smer Kozina, odsek avtoceste Ljubljana – Divača 

12. DOLINSKO smer MMP H, odsek avtoceste Beltinci – MP Pince 

13. PODGORJE smer Avstrija, ob priklj. Velenje do priklj Slov. Gradec jug  

14. PODGORJE smer Velenje, ob priklj. Velenje do priklj Slov. Gradec jug 

 
ter brezpogojno sprejemamo razpisne pogoje. Upoštevali bomo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu 
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev ter sanitarne in zdravstvene zahteve. 
 

SKUPNA PONUDBENA CENA: ________________________ EUR (brez DDV oziroma DPN)  

ZA VARINATO _______ 

Najnižja cena na lokacijo je 50 eur/mesec (600 eur/leto), za lokacije v obratovanju. 

 

Priloge (obkrožite izbrano varianto in obrazec priložite): 

• Dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine, 

• Potrdilo pristojnega državnega organa, da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih izdana pravnomočna sodna 
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali  izdana pravnomočna sodna ali 
upravna odločba, s katero je pravni osebi in njenim zakonitim zastopnikom prepovedano opravljati - 
dejavnost, ki se bo opravljala na oddanih površinah, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od datuma oddaje 
ponudbe, v originalu ali fotokopiji originala, na kateri ponudnik s svojo izjavo jamči, da so podatki v listini 
resnični in odraz zadnjega stanja,  

• Potrdilo pristojnega davčnega organa, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali 
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik sedež poravnal v Republiki Sloveniji tiste 
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji in ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje 
ponudbe, 

• Potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe na podlagi predmetnega naročila, 
nismo imel blokiranega posameznega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade na posameznem 
računu), 

• Potrjen vzorec pogodbe 

• Dokazilo o ponudnikovih izkušnjah (reference) v zadnjih petih letih, ki mora  biti opisno in ustrezno 

dokumentirano (npr. potrdilo najemodajalca prostorov, naslov spletne strani, pisna priporočila, certifikati, 

pohvale in priznanja, morebitna priporočila pristojne sekcije gostincev pri Gospodarski ali Obrtni zbornici ipd.), 

iz opisa reference mora izhajati, da ima ponudnik izkušnje tudi s pripravo tople hrane ter da je dejavnost 

opravljal na dveh lokacijah hkrati. 

 
 
 
 



 

S podpisom ponudbe izjavljam da: 

• mi je kot ponudniku znana vsebina razpisa in da brezpogojno sprejemam razpisne pogoje javnega zbiranja 

ponudb, 

• sem v celoti seznanjen z dejanskim in pravnim stanjem nepremičnin, za katerih oddajam ponudbo, 

• pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vsi v prijavi navedeni podatki resnični in točni, 

• sem seznanjen z obvestilom posameznikom glede obdelave osebnih podatkov, ki je sestavni del objave za javno 

zbiranje ponudb. 

• nam v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z našim 
poslovanjem ali  izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero nam je prepovedano opravljati 
dejavnost, 

• smo registrirani pri pristojnem organu in imamo v temeljnem aktu družbe določeno dejavnost, ki jo 
prevzemamo v ponudbi, 

• se nad našim podjetjem ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja 
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, naših sredstev ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno 
ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad nami ni začel postopek ali ni nastal položaj z enakimi 
pravnimi posledicami. 

• Nisem pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije lastniki delež 

• Nisem druga oseba, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakšnem koli pravnem temelju povezan član 
komisije,  tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri izvajanju funkcije člana 
komisije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponudba velja 150 dni od roka za oddajo ponudbe. 

 
 

Kraj in datum:  Podpis ponudnika: 

 

 

 

 

 



 

Ponudba (izpolnite vrednosti za izbrano varianto): 

VARIANTA A 

 LOKACIJA mesečna vrednost 
(neto brez DDV oz. DPN) 

letna vrednost 
(neto brez DDV oz. DPN) 

1 LIPCE smer MMP Avstrija , 
odsek avtoceste Hrušica – Vrba,  

  

2 LIPCE smer Ljubljana,  
odsek avtoceste Hrušica – Vrba 

  

3 POVODJE smer Kranj,  
odsek avtoceste Naklo – Ljubljana 

  

4 POVODJE smer Ljubljana, 
odsek avtoceste Naklo – Ljubljana 

  

5 ZIMA smer Maribor,  
odsek avtoceste Hoče - Arja vas 

  

6 ZIMA smer Ljubljana,  
odsek avtoceste Hoče - Arja vas 

  

7 POLSKAVA smer Maribor,  
odsek avtoceste Hoče - Arja vas 

  

8 POLSKAVA smer Ljubljana, 
odsek avtoceste Hoče - Arja vas 

  

9 STUDENEC smer Ljubljana,  
odsek avtoceste Ljubljana – Divača 

  

10 STUDENEC smer Razdrto,  
odsek avtoceste Ljubljana – Divača 

  

11 RISNIK smer Kozina,  
odsek avtoceste Ljubljana – Divača 

  

12 DOLINSKO smer MMP H, 
odsek avtoceste Beltinci – MP Pince 

  

13 PODGORJE smer Avstrija, ob priklj. 
Velenje do priklj Slov. Gradec jug  

  

14 PODGORJE smer Velenje, ob priklj. 
Velenje do priklj Slov. Gradec jug 

  

 SUM   

 

VARIANTA B 

 LOKACIJA mesečna vrednost 
(neto brez DDV oz. DPN) 

letna vrednost 
(neto brez DDV oz. DPN) 

1 LIPCE smer Ljubljana,  
odsek avtoceste Hrušica – Vrba 

  

2 POVODJE smer Kranj,  
odsek avtoceste Naklo – Ljubljana 

  

3 ZIMA smer Ljubljana,  
odsek avtoceste Hoče - Arja vas 

  

4 POLSKAVA smer Ljubljana,  
odsek avtoceste Hoče - Arja vas 

  

5 STUDENEC smer Razdrto,  
odsek avtoceste Ljubljana – Divača 

  

6 RISNIK smer Kozina,  
odsek avtoceste Ljubljana – Divača 

  

7 PODGORJE smer Velenje, ob priklj. 
Velenje do priklj Slov. Gradec jug 

  

14 PODGORJE smer Velenje, ob priklj. 
Velenje do priklj Slov. Gradec jug 

  

 SUM   

 



VARIANTA C 

 LOKACIJA mesečna vrednost 
(neto brez DDV oz. DPN) 

letna vrednost 
(neto brez DDV oz. DPN) 

1 LIPCE smer MMP Avstrija , 
odsek avtoceste Hrušica – Vrba,  

  

2 POVODJE smer Ljubljana, 
odsek avtoceste Naklo – Ljubljana 

  

3 ZIMA smer Maribor,  
odsek avtoceste Hoče - Arja vas 

  

4 POLSKAVA smer Maribor,  
odsek avtoceste Hoče - Arja vas 

  

5 STUDENEC smer Ljubljana,  
odsek avtoceste Ljubljana – Divača 

  

6 DOLINSKO smer MMP H, 
odsek avtoceste Beltinci – MP Pince 

  

7 PODGORJE smer Avstrija, ob priklj. 
Velenje do priklj Slov. Gradec jug  

  

 SUM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:  Podpis ponudnika: 

 

 


