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Spoštovani, 
 
Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega 
lokala v terminalu letališča Portorož na naslovu Sečovlje 19, 6333 Sečovlje v najem.  
 
Vabimo vas, da oddate ponudbo. 
 
 
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: 
Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje. 
 
2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: 
Nepremičnina, ki se oddaja v najem v naravi predstavlja gostinski lokal, ki obsega naslednje prostore:  

- vetrolov 4,81 m2 
- gostinski prostor (bife, točilnica, pisarniški del) 59,78 m2 
- toaletni prostor 1,85 m2 
- hodnik 3m2 
- servisni prostor 4m2 
- shramba 5m2 
- kuhinja 55,41 m2 (18 m2 + 19,20 m2 + 18,21 m2) 
- hodnik 3,72 m2  
- jedilnica 81,15 m2 
- letni bar 11,76 m2 

v skupni izmeri 230,48 m2.  
 
Gostinski lokal ima tudi zaprt letni vrt v izmeri 46,80 m2 in odkrit letni vrt v izmeri 163,20 m2 ter servirno dvorišče 
v izmeri 36,40 m2.  
Gostinski lokal ima dovoljenje za skupno uporabo toaletnih prostorov. 
 
Gostinski lokal, letni vrt in servirno dvorišče, ki se dajejo v najem, se nahajajo v terminalu letališča Portorož, na 
naslovu Sečovlje 19, 6333 Sečovlje, ki leži na parcelni št. 6279/8, k.o. 2632-1145 Sečovlje. Gostinski lokal, letni 
vrt in servirno dvorišče so v lasti Občine Piran, v upravljanju pa ga ima družba Aerodrom Portorož, d.o.o.. 
Oprema gostinskega lokala je v lasti Aerodroma Portorož d.o.o.. 
 
3. Oprema  
Predmet najema so opremljeni prostori, letni vrt in servirno dvorišče v najem za najem opravljanja gostinskih 
storitev.  
 
4. Ponudbena cena – najemnina 
Najnižja ponudbena cena - najemnina za opremljene notranje prostore v skupni izmeri 230,48 m2 znaša 7,61 
EUR/m2 mesečno, za letni vrt in servirno dvorišče v skupni izmeri 246,40 m2 znaša 1,0 EUR/m2 mesečno – 
skupna najnižja ponudbena cena znaša 2.000,35 EUR mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo 
organizatorju javnega zbiranja ponudb ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, 
vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najkvalitetnejšo gostinsko ponudbo. 
 
Merila za izbor ponudnika: 

- ponujena višina najemnine 90% 
- ponujena gostinska ponudba 10%. 

 
Ponujena višina najemnine se točkuje do maksimalno 90 točk in se določi po formuli 
 
x = ponujena cena x 90 / najvišja ponujena cena 
 
Ponujena gostinska ponudba se točkuje od 0 do 10 točk po oceni komisije glede na v ponudbi navedeno 
načrtovano ponudbo. 



Izbrani ponudnik nosi vse:  
- obratovalne stroške, ki odpadejo na predmetne poslovne prostore (stroške ogrevanja, stroške za vodo in 

čiščenje odpadnih vod, stroške porabljene elektrike in priključne moči, ostale stroške, povezane z 
uporabo poslovnih prostorov,  stroške urejanja okolice, zavarovanja opreme; stroške čiščenja),  

- stroške beljenja prostorov,  
- druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. 

 
5. Vrsta pravnega posla 
Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih pet let. 
 
6. Varščina 
Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini ene ponujene mesečne najemnine na račun 
Aerodroma Portorož št. SI56101000034633360. Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez obresti vračuna v 
najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri 
najugodnejšega ponudnika.  
 
7. Način in rok plačila najemnine 
Najemnina se prične zaračunavati z dnem podpisa pogodbe. Najemnik bo najemnino plačeval lastniku do 15. v 
mesecu za tekoči mesec na podlagi izstavljenega računa. 
 
8. Drugi pogoji 
a) Najemojemalec najete nepremičnine ne sme oddajati v podnajem. 
b) Nepremičnina se najema po načelu videno - najeto. 
c) Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
nepremičnine na območju Republike Slovenije in so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti. 
d) Obratovalni čas gostinskega lokala mora biti najmanj v obsegu obratovalnega časa letališča (na dan objave 
razpisa velja sledeči obratovalni čas letališča: v zimskem času vsak dan od 8. do 16.30 ure in v poletnem času 
vsak dan od 8.30 do 20. ure). 
 
9. Vsebina ponudbe 
Pisna ponudba za najem nepremičnine mora vsebovati naslednje: 
- podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;  
- firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; 
- EMŠO oz. matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV; 
- kontaktno telefonsko številko ponudnika;  
- številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne vplačana varščina v 

primeru neuspele ponudbe; 
- ponujeno višino najemnine; 
- ponudbo o načrtovanem izvajanju dejavnosti (gostinska ponudba, obratovalni čas); 
- izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu; 
- pisno izjavo ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, 

da ni prenehal poslovati na podlagi sodne in druge prisilne odločbe ter da ima poravnane poslovne 
obveznosti; 

- potrdilo o vplačani varščini; 
- izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe 

oziroma priglasitveni list DURS in fotokopijo osebne izkaznice za samostojne podjetnike; 
- dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti; 
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 

državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), pri čemer potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni; 

- potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (tuja pravna oseba mora predložiti 
potrdilo, ki jih izdajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo 
potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri 



notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokade TRR);  

- lastnoročni podpis ponudnika oziroma njegovega morebitnega zastopnika, v primeru, da je ponudnik pravna 
oseba, pa podpis osebe, pooblaščene za zastopanje in žig. 

 
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcu iz razpisne dokumentacije skupaj z zahtevanimi prilogami. 
 
10. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika 
a) pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem gostinskega lokala« naj ponudniki 
pošljejo priporočeno na naslov: Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje. Na hrbtni strani morata 
biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.  
 
b) Rok za zbiranje ponudb je do vključno 13. marca 2015 do 10. ure. 
 
c) Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe. 
 
d) Odpiranje ponudb bo potekalo dne 16. marca 2015 ob 10. uri na sedežu Aerodroma Portorož d.o.o., Sečovlje 
19, 6333 Sečovlje. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna 
komisija, imenovana s strani direktorja družbe. 
 
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno in enakovredno gostinsko ponudbo, jih lahko komisija 
pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga direktorju 
končno odločitev. 
 
e) Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, ne bo 
popolna, ne bo upoštevana.  
 
f) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, ali bodo v 
nasprotju s pogoji razpisa in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Upoštevane 
bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od ponudbene cene. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in 
ki bo ponudil najvišjo ceno. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene 
ponudniku. 
 
g) Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o 
izbiri obveščeni najpozneje v 07 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik 
bo moral v roku 07 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri z Aerodromom Portorož d.o.o. skleniti najemno 
pogodbo, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana 
varščina zadrži, Aerodrom Portorož d.o.o. pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega 
ponudnika.  
 
h) Aerodrom Portorož d.o.o. si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve 
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne da bi za to navedla razloge. Ob morebitni 
ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom. 
 
i) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Za podrobnejše podatke v zvezi z ogledom predmeta 
javnega zbiranja ponudb, kakor tudi za informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb, se 
obrnite na Valentino Cigale, Aerodrom Portorož d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje, telefon 05-672 25 25, e-pošta: 
valentina.cigale@portoroz-airport.si. 
 
Sečovlje, dne 16. februarja 2015 
 
 

Direktor družbe Aerodrom Portorož d.o.o. 
Robert Krajnc 



obrazec ponudbe 
 

PONUDBA ZA NAJEM GOSTINSKEGA LOKALA V NAJEM 
 
 

Na podlagi objavljenega javnega zbiranja ponudb za oddajo gostinskega lokala na naslovu Sečovlje 19, 
6333 Sečovlje v najem (objava na spletni strani Aerodroma Portorož d.o.o.) dajemo naslednjo ponudbo. 
 
 
Podatki o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba oz.  
firma in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba 
 
__________________________________________________________________________________  
 
 
EMŠO oz. matična številka ____________________________________________________________ 
 
Davčna številka oz. ID številka za DDV  __________________________________________________  
 
Kontaktna telefonska številka ponudnika __________________________________________________  
 
Številka transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne vplačana varščina v primeru 
neuspele ponudbe 
 
__________________________________________________________________________________  
 
 
Ponujena višina najemnine   _________________________  EUR/mesec  
 
Ponudba o načrtovanem izvajanju dejavnosti  
Načrtovana gostinska ponudba 
 

hladne jedi enostavne tople jedi dodatna ponudba 
   
   
   
   
   

 
Načrtovani obratovalni čas gostinskega lokala 
 

ponedeljek  
torek  
sreda   
četrtek  
petek  
sobota  
nedelja  

 
 
 
 
 

 



Izjava ponudnika 
 
Podpisani ponudnik _________________________________________________________ izjavljam 
 
- da sem seznanjen in da se strinjam s pogoji in navedbami v razpisu – javno zbiranje ponudb za 

oddajo gostinskega lokalna na naslovu Sečovlje 19, 6333 Sečovlje v najem, 
- da nisem v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, 
- da nisem prenehal poslovati na podlagi sodne in druge prisilne odločbe,  
- da imam poravnane poslovne obveznosti. 
 
 
 
 
     žig 
kraj:  _______________    odgovorna oseba: ___________________ 
 
datum:  _______________    podpis: ____________________________ 
                                                                                                       
 
 
 
 
Priloge: 
- potrdilo o vplačani varščini; 
- izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe 

oziroma priglasitveni list DURS in fotokopijo osebne izkaznice za samostojne podjetnike; 
- dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti; 
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 

državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), pri čemer potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni; 

- potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (tuja pravna oseba mora predložiti 
potrdilo, ki jih izdajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo 
potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokade TRR);  

 
Priložena potrdila morajo biti v slovenskem jeziku. 
 
 



                                              vzorec pogodbe 
 
AERODROM PORTOROŽ d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje  
ki ga zastopa: direktor  Robert Krajnc 
Matična številka: 5500494000   
Identifikacijska številka:  SI59653060 
(v nadaljevanju: najemodajalec) 
 
in   
 
________________________________________________ 
 
Matična številka: __________________________________ 
 
Identifikacijska številka: _____________________________ 
(v nadaljevanju: najemnik) 
 
 
Sklepata na osnovi 10. člena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ul. RS, št. 102-5108/2002) 
naslednjo: 
 
 

POGODBO O NAJEMU POSLOVNIH PROSTOROV 
 
 
 
I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da so predmet te pogodbe poslovni prostori s pripadajočo opremo, opisani v 2. in 3. členu pogodbe in so 
v upravljanju Aerodroma Portorož d.o.o.; 

- da je Aerodrom Portorož d.o.o. na svoji spletni objavil javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega 
prostora –gostinskega lokala v terminalu letališča Portorož v najem, 

- da je bil najemnik v postopku javnega zbiranja ponudb izbran kot najugodnejši ponudnik. 
 
 
 
II. PREDMET POGODBE 

 
2. člen 

 
S podpisom te pogodbe najemodajalec daje v najem, najemnik pa prevzema v najem, uporabo in posest s 
funkcionalno souporabo: opremljen gostinski lokal v prostorih letališča Portorož za opravljanje gostinske 
dejavnosti v skupni izmeri 230,48 m2, z letnim vrtom v izmeri 210 m2 in servirnim dvoriščem v izmeri 36,40 m2. 
Gostinski lokal se nahaja v terminalu letališča Portorož, na naslovu Sečovlje 19, 6333 Sečovlje, ki leži na parcelni 
št. 6279/8, k.o. 2632-1145 Sečovlje. Gostinski lokal, letni vrt in servirno dvorišče so v lasti Občine Piran, in v 
upravljanju Aerodroma Portorož, d.o.o.. 
 
   
 

3. člen 
 
Poslovni prostori iz 2. člena te pogodbe obsegajo: 

- vetrolov 4,81 m2 



- gostinski prostor (bife, točilnica, pisarniški del) 59,78 m2 
- toaletni prostor 1,85 m2 
- hodnik 3m2 
- servisni prostor 4m2 
- shramba 5m2 
- kuhinja 55,41 m2 (18 m2 + 19,20 m2 + 18,21 m2) 
- hodnik 3,72 m2  
- jedilnica 81,15 m2 
- letni bar 11,76 m2 

v skupni izmeri 230,48 m2.  
 
Gostinski lokal ima tudi zaprt letni vrt v izmeri 46,80 m2 in odkrit letni vrt v izmeri 163,20 m2 ter servirno dvorišče 
v izmeri 36,40 m2.  
Seznam opreme je sestavni del te pogodbe.  
Gostinski lokal ima dovoljenje za skupno uporabo toaletnih prostorov. 
 
Najemnik se v skladu s ponudbo na javno zbiranje ponudb z dne ________ zavezuje, da bo v okviru gostinske 
ponudbe ponujal _____________. 
 
Najemnik je seznanjen z dejstvom, da so parkirni prostori in zelenica pred lokalom javno dobro v upravljanju 
Občine Piran, ter da je v času sklepanja te pogodbe na parkiriščih parkiranje dopuščeno in je brezplačno. 
Najemodajalec ne jamči za morebitne spremembe prometnega režima na javnih površinah. 
 
Najemnik ima poslovne prostore, ki se dajejo v najem, pravico uporabljati za dogovorjeno dejavnost, to je za 
gostinsko dejavnost, za katero je registriran, v mejah in na način, kot je predvideno s to pogodbo. Dejavnost se 
mora opravljati in izvajati na način in v okvirih, da ne bo ovirala ali motila dejavnosti najemodajalca ali vplivala na 
dobro ime najemodajalca. 
 
Najemnik bo posloval v svojem imenu in za svoj račun in bo sam pridobil ustrezna dovoljenja za pričetek 
poslovanja. 

 
 

4. člen 
 
Najemna pogodba se sklepa za dobo 05 (pet) let, z začetkom veljavnosti dne _____________ in možnostjo 
podaljšanja. 
   
Najemnik prevzame poslovne prostore v najem v stanju, v kakršnem se nahajajo ob podpisu te pogodbe. Ob 
prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, s katerim se ugotovi stanje poslovnih prostorov, ki se dajejo v 
najem, in v katerem je specificirana morebitna oprema najemodajalca, ki se ob predaji nahaja v navedenih 
poslovnih prostorih. Ta zapisnik, je kot Priloga 2, sestavni del te pogodbe. 
 
 
 
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAJEMNIKA 
 

5.   člen 
 
Predmetne poslovne prostore in pripadajočo opremo lahko uporablja izključno najemnik, oziroma jih sme le ta 
dati v podnajem po predhodno pridobljenem pisnem soglasju najemodajalca.  
 
 
 
 
 



6.   člen 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da znaša najemnina v skladu s ponudbo na javno zbiranje ponudb z dne 
________   _______________EUR mesečno. 
 
Poleg najemnine, je najemnik dolžan plačevati tudi stroške kot so (vendar ne samo) poraba električne energije, 
vode, odvoz smeti restavracije, čiščenje, ogrevanje ter druge obratovalne oziroma operativne stroške, k temu 
pripadajoče takse in predpisane davke za operativne stroške. Kot operativni stroški se štejejo vsi stroški, ki 
izhajajo iz delovanja, vzdrževanja in upravljanja stavbe. Najemnik bo stroške plačeval v skladu z dejansko porabo 
kot bo ta razvidna iz odjemalnih oz. odštevalnih števcev in sicer direktno dobaviteljem ali pa mu jih najemodajalec 
prefakturira. 
 
Stranki ugotavljata, da imata v souporabi toaletne prostore. Med strankama je izražen skupni interes, da so 
toaletni prostori čisti in urejeni. Za dosego tega skupnega interesa in ob upoštevanju dejstva, da obratovalni čas 
letališča in obratovalni čas restavracije nista enaka, se stranki dogovorita, da bo skrb za čiščenje sanitarnih 
prostorov prevzel najemnik. Najemnik bo nabavljal čistila, papirnate brisače, milo, toaletni papir in podobno ter 
skrbel, da bodo sanitarni prostori ves čas čisti in založeni z zadostno količino potrošnega materiala.  
Najemodajalec nosi stroške porabe vode in električne energije toaletnih prostorov.  
Najemodajalec bo nadzoroval čistočo in urejenost toaletnih prostorov ter o morebitnih pomanjkljivostih obveščal 
najemnika. 
 
V primeru zamude pri plačilu najemnine ali stroškov ima najemodajalec pravico zahtevati povrnitev zamudnih 
obresti in stroškov opominjanja v višini 10,00 EUR za vsak opomin. Hkrati ima najemodajalec pravico zahtevati 
odškodnino, najemnik pa se zaveže najemodajalcu poravnati zgoraj navedene zamudne obresti, stroške in 
odškodnino.  
 
Najemodajalec ni dolžan plačati obresti na preveč plačano najemnino, ostale stroške ali na plačano varščino.  

 
 

7. člen 
 
Najemnik prav tako nosi vse proporcionalne operativne stroške, obveznosti in administrativne stroške izhajajoče 
iz delovanja stavbe, kadar ti niso jasno opredeljeni oziroma jih ni mogoče opredeliti z uporabo kvadratnega metra.   
 
Operativni stroški še posebej (vendar ne samo) vključujejo naslednje: 

a.) vse davke in obveznosti, ki se v skladu z zakonodajo zaračunavajo za zemljišče in/ali stavbo in ki so 
odrejeni lastniku zemljišča in/ali stavbe na podlagi lastništva  zemljišča in/ali stavbe. 

b.) stroške za vodo, ogrevanje, čiščenje dimnikov, čiščenje odpadnih voda, odvoz smeti, osvetlitev in 
periodične običajne stroške v skupnih prostorih stavbe, oskrbovanje z vodo, odstranitev snega, dnevno 
in nočno varovanje ob upoštevanju razumne tržne cene za kvalitetne tovrstne storitve, požarno 
zavarovanje, škodo nastalo z viharjem, škodo za vodno oskrbo, obvezno zavarovanje stavbe, stroške 
upravljanja stavbe, stroške vzdrževanja stavbe in operativne stroške za dvigala in drugo tehnično 
opremo;  

c.) ogrevanje in eventualne stroške za toplo vodo; 
d.) stroške za čiščenje, vzdrževanje in delovanje skupne in ostale opreme, odvoz smeti in ostale stroške, ki 

izhajajo iz generalnega delovanja stavbe. 
 
 

8. člen 
 
Najemnik je dolžan plačevati najemnino do vsakega 15. v mesecu za tekoči mesec. V primeru zamude dolguje 
tudi zakonske zamudne obresti od prvega dne zamude, do plačila. Prav tako se najemnik zaveže plačati 10,00 
eur za strošek vsakokratnega opomina. 
 
 



9. člen 
 

Najemnik jamči, da bo uporabljal poslovne prostore v skladu s to pogodbo, pri čemer odgovarja za vso škodo, ki 
bi nastala pri nepravilni oziroma malomarni rabi najetih poslovnih prostorov. 
 
Najemnik mora dopustiti najemodajalcu vstop v poslovne prostore za preveritev pravilne uporabe dvakrat letno, 
na podlagi predhodnega pisnega obvestila. Poravnati mora vse stroške popravil v poslovnih prostorih, ki so 
posledica nepravilne oziroma malomarne uporabe le-teh. Najemnik je dolžan obveščati najemodajalca o napakah 
na poslovnih prostorih za odpravo katerih odgovarja najemodajalec v skladu z veljavnimi normativi in standardi. 
 
 

10.  člen 
 

Najemnik ima pravico opraviti v poslovnih prostorih popravila, če je popravilo neodložljivo. 
 
Najemnik ima pravico uporabljati poslovne prostore, kot je določeno v pogodbi in za njih skrbeti kot dober 
gospodar. Dolžan je popraviti poškodbe, ki jih je sam povzročil in ki zajemajo tekoče poslovanje.  
 
 

11.  člen 
 

Najemnik najemodajalcu zaračunava gostinske storitve enkrat mesečno na podlagi izdane fakture in priložene 
specifikacije na naslov Aerodrom Portorož d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje.  
 
 
 
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAJEMODAJALCA 
 

12.  člen 
 
Pred odpovedjo mora najemodajalec najemnika pisno opozoriti o kršitvi najemne pogodbe ter mu omogočiti, da v 
roku 15 dni odpravi odpovedni razlog. 

 
13. člen 

 
Najemodajalec mora izročiti poslovne prostore v roku in v stanju, kot sta se stranki dogovorili, oziroma v takem 
stanju, kot jih je mogoče uporabiti za namen, ki je določen s to pogodbo.  

 
 
14. člen 

 
Najemodajalec sme ob vsakem času odstopiti od te pogodbe in zahtevati takojšnjo izpraznitev najetega prostora, 
če najemnik krši določila najemne pogodbe in kljub pisnemu opominu in naknadnemu 15 – dnevnemu roku ne 
odpravi katerekoli kršitve obveznosti, prevzete s to pogodbo ali izhajajoče iz zakona. Odpovedni razlog je podan 
zlasti: 
- če najemnik tudi po njegovem opominu uporablja poslovno stavbo oziroma poslovne prostore dane v najem 

v nasprotju s to pogodbo ali jih uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela občutnejša škoda; 
- če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine ali stroškov, ki se jih je zavezal plačevati, dva meseca od 

dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil; 
- bistveno moti ostale uporabnike objekta, v katerih so najeti prostori, 
- ne skrbi za red in čistočo v najetih prostorih ali na drug način zmanjšuje ugled lokala in letališča, 
- v najetih prostorih samovoljno spremeni dejavnost, 
- ne sklene pogodbe o upravljanju objekta oz. pogodbe o medsebojnih razmerjih z ostalimi uporabniki 

celotnega objekta, 
- ne skrbi za čistočo toaletnih prostorov, na način kot je dogovorjeno s to pogodbo in ga je najemodajalec na 



to kršitev predhodno vsaj dvakrat opozoril, 
- krši ostale obveznosti  iz te pogodbe, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ali Obligacijskega 

zakonika. 
 
 

VI. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA 
 

15. člen 
 
Po prenehanju oziroma odpovedi najemne pogodbe je najemnik dolžan izročiti najemodajalcu poslovne prostore 
v stanju, v kakršnem jih je izročil najemodajalec, poslabšanem le zaradi normalne uporabe. 
 
 
 
VII.  NAČIN OBVEŠČANJA POGODBENIH STRANK 
 

16. člen 
 
Najemnik in lastnik morata pisna obvestila pošiljati priporočeno ali navadno po pošti ali vročati osebno proti 
podpisu.        
 
 
 
VII.  KONČNE DOLOČBE 
 

17.  člen 
 

Najemnik nima pravice v škodo najemnine in retencijske pravice do najemodajalca poravnati nasprotnih terjatev, 
ki ne izvirajo neposredno iz te najemne pogodbe. 
 
 

18. člen 
 
Neveljavnost katerekoli določbe te pogodbe nima vpliva na ostala določila. Pogodbene stranke so sporazumne in 
izjavljajo, da bodo nadomestile kakršnokoli neveljavno določbo z veljavno določbo pri čemer se bosta pogodbeni 
stranki z nadomestno določbo skušali približati (kolikor je to mogoče) namenu ki sta ga želeli doseči z neveljavno 
določbo. 
 
 

19. člen 
 
Kakršnikoli dodatki in popravki k tej pogodbe ter spremembe te pogodbe morajo biti izvedeni v pisni obliki. 
 

 
20. člen 

 
Najemodajalec obdrži pravico do prenosa pravic in obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo.  
 
 

21. člen 
 
Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali po mirni poti, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Kopru.  

 
 



22. člen 
 
Pogodba je napisana v štirih (4) izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda. 
 
 
Sečovlje, dne ____________________ 
 
 
NAJEMODAJALEC:       NAJEMNIK: 
AERODROM PORTOROŽ, d.o.o.       
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