
 
 

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in turizem občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 3/08 
in 4/10) ter Statuta zavoda za kulturo in turizem Kostel z dne 27.6.2011, Zavod za kulturo in turizem 
Kostel objavlja 

Z B I R A N J E    PO N U D B  

»Najem E-koles 2022« 

 

I. Osnovni pogoji za prijavo 

Kandidati, ki se bodo prijavili za najem E-koles, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

• ponudnik je lahko pravna oseba z ustrezno registrirano dejavnostjo turističnega vodenja 

oziroma izletništva ter izposojo športne opreme v RS s sedežem znotraj meja Destinacije 

KOČEVSKO (Kostel, Osilnica in Kočevje). 
 

Dokazilo št. 1: izpis iz AJPES in/ali temeljni akt; 

 

• ponudnik mora imeti izdelan / pripravljen Program ponudbe organiziranega vodenja, 
 

Dokazilo št. 1: Program ponudbe organiziranega vodenja; 

 

• ponudnik mora zagotavljati ustrezen prostor za hrambo in vzdrževanje koles, 
 

Dokazilo št. 3: izjava. 

 

 

II. Merila za izbor 

• ponujena mesečna najemnina E-koles (min: 40 EUR/ kolo brez DDV). 
 

Dokazilo št. 4: ponudna za mesečno najemnino kolesa; 

 

• podpisa in parafiran vzorec najemne pogodbe. 
 

Dokazilo št. 5: parafiran in podpisan vzorec najemne pogodbe; 

 

• pogodba se sklene za 12 mesecev (z možnostjo podaljšanja); 
 

• prednost pri izboru ponudnika je poznavanje lokalnih kolesarskih tras in usposobljenost za 
vodnika. 
 

Dokazilo št. 6: izjava o poznavanju kolesarskih tras s kratkim opisom predvidene trase, ki bo 
ponujena končnim uporabnikom ter Potrdilo o usposobljenosti za vodnika. 
 
 
 



 
 

III. Ostali pogoji 

• kolesa želimo oddati ponudniku, ki bo zagotavljal kvalitetno ponudbo in popolno vzdrževanje 

koles, 

• naročnik zahteva, da se kolesa oddajajo samo z vodstvom, torej, da ponudnik organizira izlete 

po okolici (občina Kostel) po turno kolesarskih poteh, 

• kolesa se ne smejo oddajati v obliki proste izdaje brez vodnika, 

• pogodba se sklene za 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, 

• najemnina se plačuje mesečno. 

Kandidati pošljejo pisno prijavo s prilogami (z označbo: za natečaj št. 2-2022) »Najem E-koles prijavnem 
zavodu Zavod za kulturo in turizem Kostel« na naslov:  

Zavod za kulturo in turizem Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni 
strani Zavoda za kulturo in turizem Kostel.  

Za pisno obliko prijave se štejejo izključno tiste ponudbe, ki bodo prispele s pošto v danem roku 8 dni 
po objavi poziva na spletni strani Zavod za kulturo in turizem Kostel. 

Komisija bo obravnavala le pravočasne vloge, ki bodo vsebovale vse potrebne priloge oziroma bo iz njih 
razvidno izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev javnega razpisa. Ponudniki, ki bodo podali formalno 
nepopolno prijavo bodo pozvani k dopolnitvi vloge.   

Zavod za kulturo in turizem Kostel si pridružuje pravico do izbire tudi več ponudnikov. 

Informacije o izvedbi natečaja daje Gregor Hribar, v. d. direktorja ZKT Kostel na telefonski številki 051 
328 682. 

 

Številka:2-2022  
Datum: 18. 05. 2022 

Gregor Hribar 

v. d. direktorja 

Zavod za kulturo in turizem Kostel 


