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POGODBA št.  001/2022  

                                                                                                             
 

NAJEMODAJALEC: Zavod za kulturo in turizem Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel, (v nadaljevanju: 
Najemodajalec), ki ga zastopa Gregor Hribar, v.d. direktorja 
Davčna številka:        89781325 
transakcijski račun:  SI56 0136 5600 0000 036 UJP 
matična številka:      3419932000 
 

in 

 

 

NAJEMNIK: ________________________________________________, (v nadaljevanju: 
Najemnik), ki ga zastopa 
______________________________________________________________, 
naslov: 
________________________________________________________________
_____. 
Davčna številka: _______________________________ 
matična številka: ______________________________ 
transakcijski račun: 
_________________________________________________________ 
odprt 
pri______________________________________________________________
______. 

  

 
na podlagi 587. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) sklepata naslednjo 
 
 

N A J E M N O   P O G O D B O 
za najem E-koles 

 
 

I. Uvodne določbe 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata sledeča dejstva,: 

• da je najemodajalec lastnik 5 E-koles znamke Haibike HardNine 6 i630Wh 21 HB YSTS cool 
grey/black; 

• so kolesa pridobljena na podlagi razpisa LAS – projekt: ̋ s kolesom od NATURE do Kulture˝ v letu 
2021; 

• želi najemodajalec z vključitvijo E-koles popestriti lokalno turistično ponudbo; 

• je dne 18.05.2022 v ta namen objavil javno zbiranje ponudb s katerim je k oddaji ponudbe 
povabil vse zainteresirane deležnike; 

• je najemnik izbran na podlagi odločitve Komisije, ki je ovrednotila prispele ponudbe. 

mailto:info@kostel.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0865
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II. Predmet pogodbe  
 

2. člen 
 

S to pogodbo se najemodajalec zaveže, da bo najemniku izročil pogodbeni predmet v rabo, ta pa se 
zavezuje, da mu bo za to plačeval dogovorjeno najemnino. 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni del te pogodbe naslednji dokumenti: 

• primopredajni zapisnik in 

• fotografije E-koles ob dnevu prevzema (za vsako E-kolo po 3 slike: frontalno, levo in desno). 
 

3. člen 
 
Najemodajalec odda najemniku, najemnik pa sprejme naslednje predmete:  
 

5 koles Haibike HardNine 6 i630Wh 21 HB YSTS cool grey/black 
1. Ser. št.:   AH0438438 vel. M 
2. Ser. št.:   AH0437355 vel. M 
3. Ser. št.:   AH0438339 vel. M 
4. Ser. št.:   AH0437710 vel. L  
5. Ser. št.:   AH0438591 vel. L 

 
Pogodbeni stranki soglašata, da znaša ocenjena vrednost celotnega pogodbenega predmeta na dan 
podpisa te pogodbe 12.500 EUR. 
 

 
4. člen 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je zunanji izgled predmeta, stanje komponent, delovanje predmeta, 
morebitne pomanjkljivosti brez pomanjkljivosti ali poškodb. Kolesa so skoraj nova. 
 
 
III. Raba pogodbenega predmeta 

 
5. člen 

 
Najemnik je dolžan uporabljati pogodbeni predmet kot dober gospodar. Pogodbeni predmet sme 
uporabljati le tako, kot to določa pogodba oziroma glede na namen le-tega. 
 
Odgovornost za škodo, ki nastane zato, ker je v najem vzeti predmet uporabljal v nasprotju s pogodbo 
ali z njegovim namenom, ne glede na to, ali jo je uporabljal sam ali nekdo, ki je delal po njegovem 
naročilu, podnajemnik ali kdo drug, nosi najemnik.  
 
 
IV. Prenos rabe oziroma podnajem 
 

6. člen  
Najemodajalec s to pogodbo soglaša, da sme najemnik s to pogodbo prevzeti pogodbeni predmet oddati 
oziroma posoditi v podnajem. 
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Za morebitno nastalo škodo na pogodbenem predmetu v času podnajema, ki je nastala v nasprotju z 5. 
členom te pogodbe je za povračilo nastale škode odgovoren najemnik.    
 
Prav tako za primer odtujitve pogodbenega predmeta v času podnajema je odgovornost do 
najemodajalca s strani najemnika. 
 
 
V. Trajanje najema 

 
7. člen 

 
Ta najemna pogodba se sklepa za obdobje 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za 12 mesecev  v kolikor 
obstaja obojestranski interes.   
 
Odpovedni rok je 30 dni. 
 
 
VI. Najemnina 

8. člen  
 

Za uporabo predmeta iz II. člena te pogodbe, za obdobje iz VI. člena le-te, se najemnik zaveže plačevati 
najemodajalcu najemnino v višini _________ EUR mesečno, do vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec.  
 
V ceni ni vračunan DDV. 
 
Račun najemodajalca na katerega najemnik nakazuje najemnino:  
SI56 0136 5600 0000 036 UJP 
 
V primeru, da najemnik zamuja s plačilom najemnine v višini dveh mesečnih najemnin, je najemodajalec 
upravičen enostransko prekiniti to najemno pogodbo. 
 
V primeru, da z iztekom obdobja določenega v 7. členu te pogodbe najemnik ne vrne najetega predmeta, 
se zaveže najemodajalcu za vsak dan zamude plačati dnevno ceno v višini 50 EUR/kolo, za obdobje do 
vračila predmeta ter najemodajalcu povrniti škodo nastalo za nepravočasnega vračila predmeta najema 
v višini 50 % skupaj dogovorjenega zneska najemnine. 
 
 
VII. Vzdrževanje predmeta 
 

9. člen 
 

Najemnik s to pogodbo prevzame tako redne stroške vzdrževanja kot tudi izredne stroške, ki nastanejo 
zaradi uporabe pogodbenega predmeta. 
 
Najemnik je dolžan opravljati vzdrževanje pogodbenega predmeta pri zato pooblaščenih in 
usposobljenih serviserjih. 
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VIII. Reševanje sporov 

10. člen 
 

Morebitne nastale spore bosta pogodbeni stranki skušala rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru 
lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. 
 
 
IX. Protikorupcijska klavzula  

11. člen  
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist 

za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, 

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 

 
 

X. Končne določbe 
12. člen 

 
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se uporablja določila Obligacijskega zakonika in ostali predpisi, 
ki urejajo predmet te pogodbe.  
 
Vsa nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno; morebitne spore rešuje stvarno in 
krajevno pristojno sodišče.  
 
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva 
(2) izvoda. 
 
 
 

Kostel, dne ………………………………. Kostel,  dne ................................................. 

 
NAJEMNIK: 

 
NAJEMODAJALEC: 

 
 

Zavod za kulturo in turizem Kostel 

 Gregor Hribar 
 Direktor 
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