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Predlog spremembe 5. ilena Pogodbe o najemu in uporabi Avtodomskega

postajaliSia Dvor Bovec

Obdina Bovec je avgusta 2015 oddala v najem in uporabo Avtodomsko postajali5de Dvor

Bovec, ki v avgustu litos potede. Najemnik-uporabnik Bovec Sport center Filip Hrovat s.p. je v

skladu s 5. dlenom sklenjene Pogodbe o najemu in uporabi Avtodomskega postajali5da Dvor

Bovec z dne 75 .9.2015, ki se glasi:

>pogodba med lctstnikom-upravljavcem in najemnikom-uporabnikom velja za dobo 2 let, s

porF.urno dobo 6 mesecev z moinostjo podaljiania. Predlog za podalisanje pogodbe mora
'najemnik-uporabnik podati 6 mesecev pred iztekom veljavnosti, sicer Obiina Bovec obnovi

pistopek ibirania ponudb. Ponudba za najem je nerazdruiljiva s ponudbo za uporabo

avt o domske ga Po s tai alii i a. (

dne 14. L2017 podal na Obdino Bovec vlogo za podalj5anje pogodbe. Sprva je predlagal, da se

besedilo 5 dlena spremeni tako, da bi pogodba veljala za nedoloden das z moZnostjo prekinitve

po odpovednem ioku. Po pojasnitvi, da tega (lena zaradi neenakega poloLaia potencialnih

d.rrgitr zainteresiranih kandidatov zanajem in upravljanje, ki v letu 2015 niso mogli vedeti, da

Ul sle talrt<o sklepala pogodba za nedoloden das, brez ponovnega javnegazbiranja ponudb ni

mogode ,pr.-.niti nu ttuein, ki bi obstojedemu najemniku-uporabniku omogodal podaljSevanje

pog-oOUr iz pogodbe za doloden v pogodbo za nedoloden das, je svojo vlogo dne I.2.20I7 na

sestanku zLupanomustno modif,rciral (pisna sprememba vloge na20.2.2017) tako, da predlaga

podalj5anje najemne pogodbe za dobo 5let, avtomatskim podalj5anjem, v kolikor nobena od

ittu"t v roku 6 mesecev pred potekom pogodbe ne poda odstopne ifiave'

Obdina Bovec na delo najemnika - uporabnika nima pripomb. Najemnino pladuje v

dogovorjenem znesku v postavljen.- 1.okrr, izpolnjuje vse svoje pogodbene obveznosti,

poJtu.lutiSe. je urejeno in na poslbvanje ni pripomb, zato se Steje, da je najemnik-uporabnik

ustrezen in se z njim pogodba o podalj5anju lahko sklene'

Najemnik - uporabnik ima po veljavnem 5. dlenu Ze pravico do podalj5anja pogodbe, vendar v

obsto3"de- besedilu. Glede na to, da je upraviden do podaljSevanja pogodbe, tudi vedkratnega,

se ne Steje, da bi bila zaradi daljSega podaljSanja kot je predvideno v prvotnem besedilu, lahko

potenciainim drugim ponudnikom kr5ena pravica do moZnosti kandidature.

Glede na to, da se dlenov pogodbe, ki se jo podalj5uje, vsebinsko praviloma ne spreminja,

obdinska uprava predlaga bblinskemu svetu, da o zadevi odlodi s sklepom. Predlaga se

spreiem nasledniega sklePa:

Ob podaljSanju pogodbe o najemu in uporabi Avtodomskega postajali5da Dvor Bovec se

i. z aneksom spremeni 5. dlen pogodbe, ki se po novem glasi:

>pogodba med lastnikom-upravljavcem in najemnikom-uporabnikom velja za dobo 5 let' s

porfurrro dobo 6 mesecev, v kolikor gyezanovega najemnika-uporabnika, in z moZnostjo

avtomatskega podalj5anja, v kolikor nobena od strank v roku 6 mesecev pred potekom

pogodbe tt. poOu oOstopne izjave, V nasprotnem primeru Obiina Bovec obnovi postopek

,niranla ponudb. ponudba zinajemje nerazdruLlila s ponudbo za uporabo ar4odomskega

postajaliSda.<
2. Vsa ostala pogodbena dolodila ostanejo enaka'

Priloga: predlog za podaljSanje pogodbe

Pripravila Cecilija O"tY., 
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Zadeva: Predlog za podaljianje in spremembo POGODBE O NAJEMU lN UPORABTAWODOMSKEGA

POSTAJAUSaA DVOR BOVEC, it: 35280-07 /20L5-7 z dne 14. 8. 2015

SpoStovani,

predlagam podaljSanje najemne pogodbe za dobo 5 let z avtomatskim podalj5anjem, v kolikor
nobena od strank, v roku 6 mesecev pred potekom pogodbe, ne poda odstopne izjave.

Prosim, da me o podaljSanju pogodbe, zaradi daljnih aktivnosti, dim prej obvestite.

Hvala in lep pozdrav!

Filip Hrovat
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