
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV 

(izpolni ponudnik) 

 
Naziv: _________________________________________________________ 
 
Naslov: ________________________________________________________ 
 
Matična številka: _________________________________________________ 
  
Davčna številka: _________________________________________________ 
  
Številka transakcijskega računa: ____________________________________ 
 
Telefon (GSM): ________________________________ 
 
Elektronska pošta: ______________________________ 
 

Izjavljamo, da v celoti sprejemamo pogoje, merila in ostala določila iz objave o 
javnem zbiranju ponudb za oddajo stvarnega premoženja v najem. S podpisom 
izjave podpisujemo prijavo kot celoto. 

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da so podatki, ki so 
podani v ponudbi, resnični (tj. ne vsebujejo lažnih ali zavajajočih ter netočnih in 
nepopolnih podatkov) ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za 
podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo 
popolno odgovornost. 

Nadalje izjavljamo, da: 
1. smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registrirani za opravljanje dejavnosti, 

ki so predmet javnega zbiranja ponudb o oddaji stvarnega premoženja v najem 
oziroma, da smo strokovno usposobljeni za opravljanje dejavnosti; 

2. razpolagamo z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo 
prijavljene ponudbe; 

3. smo finančno in poslovno sposobni izvesti prijavljeno ponudbo; 
4. da kot gospodarski subjekt nismo: 
- v postopku prisilne poravnave ali je bil podan predlog za začetek prisilne poravnave 

in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 
- v stečajnem postopku ali je bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in 

sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 
- v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka 

prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz 
drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da nismo opustili poslovno dejavnost ali da 
nismo v katerem koli podobnem položaju oz. da ni bil proti nam uveden katerikoli 
drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri 
imamo sedež; 



5. da kot pravna oseba oz. naši zakoniti zastopniki nismo bili pravnomočno obsojeni 
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS (Uradni list RS, 
št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju KZ-1): sprejemanje 
podkupnin na volitvah; goljufija; povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim 
poslovanjem; oškodovanje upnikov; poslovna goljufija; goljufija na škodo Evropske 
unije; preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti; preslepitev pri 
poslovanju z vrednostnimi papirji; preslepitev kupcev; neupravičena uporaba tuje 
znamke ali modela; neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije; ponareditev 
ali uničenje poslovnih listin; izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti; 
zloraba informacijskega sistema; zloraba notranje informacije; zloraba trga 
finančnih instrumentov; zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarskih dejavnostih; 
nedovoljeno sprejemanje daril; nedovoljeno dajanje daril; ponarejanje denarja; 
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev; pranje 
denarja; zloraba negotovinskega plačilnega sredstva; uporaba ponarejenega 
negotovinskega plačilnega sredstva; izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov 
za ponarejanje; davčna zatajitev; tihotapstvo; izdaja tajnih podatkov; jemanje 
podkupnine; dajanje podkupnine; sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje; 
dajanje dril za nezakonito posredovanje; hudodelsko združevanje; 

6. na dan, ko oddajamo ponudbo za najem nepremičnin, nimamo zapadlih obveznosti 
v zvezi s plačili: 

– prispevkov za socialno varnost ali 
– davkov; 
7. bomo v celoti zagotavljali, da se bo na objektu izvajala osnovna dejavnost oz. 

namembnost v najem vzetih stvari; 
8. v celoti prevzemamo odgovornost za obratovanje v najem vzetih stvar; 
9. v celoti prevzemamo odgovornost do pravilne uporabe tehnoloških in drugih naprav 

objektov in opreme; 
10. bomo v celoti upoštevali do sedaj sklenjene rezervacije in dane ponudbe (sledi 

priloga); 
11. da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika iz objave javnega zbiranja ponudb 

za oddajo premoženja v najem. 
 
Posebej za HOSTEL: 
12. bomo v celoti upoštevali obligacije, s katerimi se je zavezal JZ najmanj za obdobje 

njihovega izteka: 
- Drauradweg Wirte in Bett und Bike: vzdrževati zahtevane standarde in 

poravnati članarino; 
- Travelife Certification: plačana pristopnica, potrebno pričeti izvajati; 
- Hy Hosteling booking sistem: izvajati sistem bookingov po teh pravilih; 
- Vzdrževati raven ostalih doseženih standardov; 

13. v celoti prevzemamo odgovornost za upravljanje, obratovanje in vzdrževanje  
predmeta najema v skladu z vsemi določili veljavnih predpisov ter na njihovi podlagi 
sprejetih podzakonskih predpisov, kot tudi za zagotavljanje varnosti obiskovalcev 
oziroma uporabnikov, ki jo nalaga veljavna zakonodaja s tega področja. 
Zavezujemo se izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti ves 
čas trajanja najema, v celoti jamčimo za pravilno delovanje predmeta najema in 
njegovo ustrezno varnost ter v zvezi s tem prevzemamo vso odgovornost (civilno, 
kazensko in upravno). V kolikor bi naročnik v zvezi s tem utrpel kakšno škodo ali 



stroške iz naslova zahtevkov tretjih oseb, državnih in upravnih organov, se mu to 
škodo in stroške zavežemo v celoti povrniti; 

14. bomo ves čas trajanja najema naročniku zagotavljali in omogočali nadzor in 
kontrolo nad upravljanjem, obratovanjem, vzdrževanjem in varnostjo predmeta 
najema ter  bomo naročnika nemudoma obvestili o vseh okoliščinah, ki bi bile 
pomembne za izvajanje najema ali ki se nanašajo na predmet najema. V 
nasprotnem primeru bomo naročniku povrnili vso škodo, ki bi mu zaradi tega 
nastala; 

15. bomo ob pričetku najema in nato ves čas trajanja najema naročniku predložili 
dokazilo o sklenjenem ustreznem zavarovanju odgovornosti iz naslova opravljanja 
dejavnosti z navedbo zavarovalnice, zavarovalnim kritjem in zavarovalno vsoto. 

 
Posebej za KOPALIŠČE: 
16. bomo v celoti prevzeli odgovornost za kopališče za celotno obdobje najema (365 

ali 366 dni v letu), ne glede na trajanje posamezne kopalne sezone;   
17. v celoti prevzemamo odgovornost za upravljanje, obratovanje in vzdrževanje 

kopališča v skladu z določili Zakona o varstvu pred utopitvami (ZUV) in vsemi 
drugimi veljavnimi predpisi ter na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, 
kot tudi za zagotavljanje varnosti obiskovalcev oziroma uporabnikov kopališča, ki 
jo nalaga veljavna zakonodaja s tega področja. Zavezujemo se izpolnjevati vse 
predpisane pogoje za opravljanje kopališke dejavnosti ves čas trajanja najema, v 
celoti jamčimo za pravilno delovanje kopališča in njegovo ustrezno varnost ter v 
zvezi s tem prevzemamo vso odgovornost (civilno, kazensko in upravno). V kolikor 
bi naročnik v zvezi s tem utrpel kakšno škodo ali stroške iz naslova zahtevkov tretjih 
oseb, državnih in upravnih organov, se mu to škodo in stroške zavežemo v celoti 
povrniti; 

18. bomo ves čas trajanja najema naročniku zagotavljali in omogočali nadzor in 
kontrolo nad upravljanjem, obratovanjem, vzdrževanjem in varnostjo kopališča ter  
bomo naročnika nemudoma obvestili o vseh okoliščinah, ki bi bile pomembne za 
izvajanje najema ali ki se nanašajo na predmet najema. V nasprotnem primeru 
bomo naročniku povrnili vso škodo, ki bi mu zaradi tega nastala; 

19. bomo ob pričetku najema in nato ves čas trajanja najema naročniku predložili 
dokazilo o sklenjenem ustreznem zavarovanju odgovornosti iz naslova opravljanja 
kopališke dejavnosti z navedbo zavarovalnice, zavarovalnim kritjem in zavarovalno 
vsoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni 
dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. Podatke iz javnih evidenc naročnik pridobi 
sam, s čimer se izrecno strinjamo. V primeru, da gre za utemeljen dvom o osnovni 
sposobnosti prijaviteljev iz prve točke te izjave, naročnik lahko zaprosi pristojne 
organe, z namenom da bi pridobil vse informacije o osnovni sposobnosti prijavitelja, 
za katere meni, da so potrebni. 
 
 
 
Kraj in datum: _________________________________ 
  
 
 
 
 
 
        Žig in podpis ponudnika 


