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OBČINA BREŽICE 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Matična številka: 5880173000, 

davčna številka: SI34944745, 

 

ki jo zastopa župan Ivan Molan 

 

(v nadaljevanju kot nosilec) 

 

in 
 
Ime in priimek: 
_____________________________________________________________________ 
 
Naslov stalnega prebivališča: 
_____________________________________________________________________ 
 
*Telefonska številka: _______________________ 
 
EMŠO: _________________________________ 
 
Davčna številka:      _______________________ 
 
(v nadaljevanju kot uporabnik) 
 
V primeru mladoletnega uporabnika: 
 
Ime in priimek skrbnika/starša, naslov, telefonska številka, DŠ: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
sklepata naslednjo 

POGODBO št. ______ o naročništvu 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik v skladu s »Splošnimi pogoji dostopa in uporabe 
javnega avtomatiziranega sistema za izposojo koles v Brežicah - BRŽKOLO« (v 
nadaljevanju: splošni pogoji) da na izposojo kolo, uporabnik pa ga prejme. 
 
Uporabnik se zavezuje s kolesom ravnati kot dober gospodar, v skladu z njegovo naravo in 
namenom. 
 
Uporabnik se zavezuje kolo po uporabi  vrniti v okviru omejenega časovnega obdobja, 
določenega v 4. odstavku 6. člena te pogodbe. 
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2. člen 
 

Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da je Občina  Brežice nosilec storitev sistema 
BRŽKOLO. 
 

3. člen 
 

Uporabnik s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji ter da 
jih sprejema kot obvezna določila te pogodbe. 
 
Uporabnik soglaša, da ima nosilec v primeru kakršnih koli kršitev splošnih pogojev pravico 
uporabniku zaračunati stroške, skladno s poglavjem 8. splošnih pogojev. 
 

4. člen 
 

Uporabnik zagotavlja, da je v stanju uporabljati kolo in da je v takšnem psihofizičnem stanju 
tudi  v trenutku, ko je prevzel kolo v uporabo. 
 

5. člen 
 

Uporaba kolesa je skladno s splošnimi pogoji z dne 12.8.2019 brezplačna. 
 
V primeru, da bo nosilec začel zaračunavati uporabo kolesa, bo višino cene določil s 
spremembo splošnih pogojev. Nosilec bo uporabnika o spremembi splošnih pogojev obvestil 
najkasneje v osmih dneh po spremembi. 
 
Veljavni splošni pogoji veljajo za obe pogodbeni stranki od trenutka objave na spletni strani 
nosilca. 
 
Časovna omejitev uporabe kolesa je 14 ur v posameznem koledarskem tednu. 

 
6. člen 

 
Uporabnik je izpolnil pogodbo s svojimi resničnimi podatki, za katere jamči s podpisom 
pogodbe.  
 

7. člen 
 

Uporabnik soglaša, da se njegovi osebni podatki, ki jih je nosilcu podal v okviru te pogodbe, 
računalniško podprto shranjujejo in obdelujejo znotraj podatkovnega sistema nosilca za 
namen izvajanja te pogodbe. 
 
 

8. člen 
 

Pogodba preneha veljati v naslednjih primerih: 
- uporabnik lahko kadarkoli, osebno (ustno na zapisnik), v sprejemni pisarni Občine 

Brežice, ali pisno na naslov nosilca odstopi od te pogodbe, 
- nosilec lahko odstopi od te pogodbe, v kolikor uporabnik krši določila splošnih pogojev in 
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te pogodbe. Nosilec o tem pisno obvesti uporabnika in ga pozove kot je navedeno v 
drugem odstavku tega člena. Pogodba preneha veljati v treh dneh od dne, ko uporabnik 
prejme obvestilo nosilca o odstopu od pogodbe. 

- pogodba preneha veljati v primeru, da sistem BRŽKOLO preneha delovati. 
 
V primeru iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka  uporabnik vrne nosilcu uporabniško 
kartico. V vseh primerih prenehanja pogodbe je uporabnik dolžan nosilcu vrniti kolo, v kolikor 
ga še ni vrnil, in sicer takoj po podaji odstopne izjave v primeru iz prve alineje oziroma po 
prejemu poziva nosilca v primeru iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka ter nosilcu 
povrniti morebitno škodo v roku 30ih dni  od prejema njegovega poziva. 
 

9. člen 
 

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati 
sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali 
rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja 
morebitnega spora. V kolikor tudi to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno 
pristojno sodišče po sedežu nosilca. 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe 
soglašali  s predložitvijo spora v mediacijo. 
 
 

10. člen 
 

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun uporabnika predstavniku ali posredniku 
nosilca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla 
pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti 
ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je nosilcu  povzročena škoda ali je omogočena 
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku nosilca, posredniku nosilca, uporabniku ali 
njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.  
 
 

11. člen 
 

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od 
pogodbenih strank po en izvod. 
 
 
 
Datum:                                  Datum:14.8.2019 
 
Uporabnik:                                                      Nosilec:  
                                                                                          Občina Brežice 
                                                                                            Ivan Molan 

mailto:obcina.brezice@brezice.si

