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Številka: ____________________  
 
 
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje  
Ulica 1. junija 19 
1420 Trbovlje 
Matična številka: 5052378000 

ID št. za DDV: 15673073, 

ki jo zastopa direktorica Katra Hribar Frol 

 

(v nadaljevanju: upravitelj sistema) 

 

in 
 
Ime in priimek: 
_____________________________________________________________________ 
 
Naslov stalnega prebivališča: 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Telefonska številka: _______________________ 
 
Davčna številka:      _______________________ 
 
E-pošta: _____________________ 
 
(v nadaljevanju: uporabnik) 
 

sklepata naslednjo 

POGODBO št. ______ o uporabi sistema TRajBi 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- Je Občina Trbovlje nosilec storitev in lastnik sistema TRajBi (v nadaljevanju: nosilec); 

- Je Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (v nadaljevanju: upravitelj) prevzel delno 
upravljanje sistema za izposojo koles; 

- upravitelj v skladu s »Splošnimi pogoji dostopa in uporabe avtomatiziranega sistema 
za izposojo električnih koles v Občini Trbovlje - sistema TRajBi« (v nadaljevanju: 
Splošni pogoji) da na izposojo električno kolo, uporabnik pa ga sprejme ter se zavezuje 
le-tega tudi vrniti na način in pod pogoji, navedenimi v tej pogodbi ter v Splošnih 
pogojih. 

 
Uporabnik se zavezuje z električnim kolesom in celotnim sistemom ravnati kot dober gospodar, 
v skladu z njegovo naravo in namenom. 



 
 

OBČINA Trbovlje 
Mestni trg 4 
1420 TRBOVLJE 
Splet: http://www.trbovlje.si/ 
Email: obcina@trbovlje.si 

  

 

 
Uporabnik se zavezuje kolo po uporabi  vrniti v okviru omejenega časovnega obdobja, 
določenega v 5. odstavku 6. člena te pogodbe.  

 
2. člen 

 
Pogodba velja za obdobje pet (5) let od dneva sklenitve pogodbe. Vsako koledarsko leto je 
potrebno do konca meseca januarja plačati letno članarino v višini 10 EUR. Če uporabnik 
članarine ne plača v navedenem roku se uporabnikova kartica blokira in uporabnik sistema ne 
more uporabljati, dokler letne članarine ne plača.  
 

3. člen 
 

Uporabniku se ob sklenitvi pogodbe zaračuna varščina kartice v višini 50 EUR, ki se v primeru 
povzročene škode na kolesu porabi za stroške popravila, za katere se za celoten znesek izda 
plačilni nalog. Do plačila stroškov povzročene škode je kartica zablokirana. Ponovna uporaba 
koles se omogoči, ko uporabnik zopet poravna varščino v višini 50 EUR oz. razliko do 50 EUR.  
 

4. člen 
 

Uporabnik s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji, ki so 
sestavni del te pogodbe, ter da jih sprejema kot obvezna določila te pogodbe. 
 
Uporabnik soglaša, da ima nosilec v primeru kakršnihkoli kršitev Splošnih pogojev pravico 
uporabniku zaračunati stroške, skladno s poglavjem 8 Splošnih pogojev. 
 

5. člen 
 

Uporabnik zagotavlja, da je v ustreznem psihofizičnem stanju za uporabo kolesa in da bo v 
takšnem psihofizičnem stanju tudi v trenutku, ko bo prevzel kolo v uporabo. 
 

6. člen 
 

Za uporabo storitev sistema TRajBi se uporabniku vsako leto zaračuna znesek v višini 10 
evrov, ki vključuje administrativne stroške, povezane z registracijo in prijavo uporabnikov (v 
nadaljevanju: članarina).  
 
Uporaba kolesa je skladno s splošnimi pogoji brezplačna vsake prve pol ure vsake posamezne 
izposoje do dvakrat dnevno, vsake naslednje pol ure uporabe pa se zaračuna 0,5 EUR.  
 
V primeru, da bo nosilec višino cene spreminjal s spremembo Splošnih pogojev, bo uporabnika 
o spremembi splošnih pogojev obvestil najkasneje v osmih dneh po spremembi. Obvestilo o 
spremembi splošnih pogojev bo objavljeno na spletni strani www.trajbi.si. 
 
Veljavni splošni pogoji veljajo za obe pogodbeni stranki od trenutka objave na spletni strani 
nosilca (www.trajbi.si). 
 
Časovna omejitev brezplačne uporabe kolesa je dvakrat dnevno do 30 min. Med zadnjim 
vračilom kolesa in naslednjo izposojo mora preteči najmanj 30 min.  
 
Če uporabnik kolesa ne vrne pred potekom 30 minutnega brezplačnega obdobja, se mu  
kartica zablokira za obdobje 7 dni in se odblokira po preteku tega obdobja.  
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7. člen 
 

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

                                                      8. člen 
 

Uporabnik soglaša, da se njegovi osebni podatki, ki jih je upravitelju podal v okviru te pogodbe, 
računalniško podprto shranjujejo in obdelujejo znotraj podatkovnega sistema upravitelja za 
namen izvajanja te pogodbe. Osebni podatki se obdelujejo v skladu s splošnimi pogoji. 

9. člen 
 

Uporabnik lahko kadarkoli, osebno, na izdajnem mestu, ali pisno odstopi od te pogodbe.  
 

10. člen 
 

Morebitne spore glede izvedbe, kršenja in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik 
skušala reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno 
sodišče, ki je stvarno in krajevno pristojno za Občino Trbovlje.  
 

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: 
 
 
 
Uporabnik:                                                                           Upravitelj sistema:  
                                                                          Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 

           DIREKTORICA 
 
                                                                                             __________________ 
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