
 

 

 

STANDARDNI OPERATIVNI POSTOPEK za  

izposojo električnih koles v okviru projekta MobiTour 

 

1. HRAMBA IN VZDRŽEVANJE KOLES  

 E-kolesa se hranijo in polnijo v stavbi na naslovu Matavun 12. 
 Za vzdrževanje in polnjenje e-koles je zadolžena Služba za tehnično vzdrževanje. 
 Sproti je potrebno poskrbeti za varovanje e-koles z zaklepanjem. 
 Služba za tehnično vzdrževanje redno skrbi za servisiranje in čiščenje e-koles. 

 

2. IZDAJA ELEKTRIČNIH KOLES 

 Izposoja e-koles je možna vsak dan med 8.00 in 16.00 po predhodni rezervaciji na 
mail renata.rozman@psj.gov.si. 

 E-kolesa se izdaja v Informacijskem centru parka. 
 

 E-kolesa se IZDA na naslednji način: 
 Najemnik se izkaže z veljavnim osebnim dokumentom. 
 Najem kolesa je možen le za osebe starejše od 18. let, mlajšim osebam je 

omogočena izposoja v spremstvu starejše osebe, ki prevzame odgovornost. 
 Predstavnik najemodajalca, ki izda e-kolo, (pre)slika osebni dokument. 

i. Najemnik skupaj z osebjem PŠJ izpolni Potrdilo o izposoji kolesa 
ii. Osebje PŠJ najemnika seznani s Splošnimi pogoji in pravili izposoje kolesa ter s 

tehničnimi podrobnostmi kolesa. 
 

 E-kolesa se VRNE na naslednji način: 
 Oseba mora vrniti kolo v dogovorjenem času. 
 Če oseba kolesa ne vrne v dogovorjenem času, se vzpostavijo postopki zapisani v 

Splošni pogoji najema električnih koles in opreme v Parku Škocjanske jame, 
Slovenija. 

 Najemnik skupaj z osebjem PŠJ pregleda kolo in izpolni Potrdilo o vrnitvi. 
 Evidenco o izdanih kolesih vodi vodja projekta MobiTour, Renata Rozman. 



 

 

 
3. CENA IZPOSOJE 
 Izposoja e-koles je brezplačna v času trajanja projekta MobiTour. 
 Zaračunava se zamudnina v višini 20,00 EUR/uro/e-kolo v primeru zamude pri vračilu e-

kolesa. 
 

4. TRAJANJE IZPOSOJE 
 Izposoja je možna od 1 ure do maksimalno 8 ur. 
 Oseba se ob predhodni elektronski rezervaciji e-kolesa izjasni, koliko časa želi imeti 

električno kolo. 
 Oseba lahko električno kolo vedno predčasno vrne. 
 Oseba lahko podaljša izposojo, v kolikor kolesa niso rezervirana za druge obiskovalce. 

To lahko stori: 
i. S telefonskim klicem, s katerim preveri razpoložljivost koles in se dogovori za 

nov termin 
ii. Osebno, tako da se vrne do Informacijskega centra parka, preveri razpoložljivost 

in se dogovori za novo uro vrnitve. 
 

5. SPLOŠNI POGOJI 
 Kolo si lahko izposodi le polnoletna oseba. 
 Odgovorna oseba za izposojo koles lahko zavrne izročitev kolesa osebi, za katero meni, 

da ni sposobna voziti kolesa, kot to predpisuje Zakon o varnosti cestnega prometa 
(ZVCP-1) oziroma zaradi kateregakoli drugega utemeljenega razloga. 

 Stranka se zaveže, da bo kolo vrnila v enakem stanju, kot ga je prejela. 
 V kolikor pride do poškodbe kolesa, je stranka to dolžna nemudoma sporočiti odgovorni 

osebi, v primeru povzročitve prometne nesreče in poškodovanih oseb pa tudi policiji.  
 Trajanje izposoje je omejeno in zapisano v prevzemnem potrdilu. 
 Osebe so ob izposoji seznanjene s Splošnimi pogoji in pravili za izposojo e-koles.  

 
6. OBMOČJE UPORABE 
 Kolesa se lahko uporabljajo na območju upravne enote Sežana, npr. do Kobilarna 

Lipica, Brkini, Dolina Glinščice, Kras, Pivka, itd. 
 Kolesa se lahko uporabljajo tudi izven območja določenega v predhodni alineji ob 

predhodni pisni potrditvi direktorja PŠJ. 
 Najemnik ob prevzemu e-kolesa brezplačno prejme trganko.  
 Ponudi se mu možnost nakupa kolesarske karte Čez hribe in doline v Brkine.  
 Kolesa se lahko koristijo tudi za druge prodajne celostno produkte, vendar brezplačno. 



 

 

 Kolesa se uporabljajo za zasebne vodene oglede, v tem primeru se plača le strošek 
zasebnega vodenja, uporaba koles je brezplačna.  

 Kolesa lahko uporabljajo tudi zaposleni za potrebe službenih poti. 
 
 

7. INTERNA UPORABA ELEKTRIČNIH KOLES  
 

 V kolikor želi zaposleni ali študent v PŠJ uporabiti e-kolesa, mora preveriti 
razpoložljivost e-koles in svojo rezervacijo pravočasno sporočiti na elektronski naslov 
renata.rozman@psj.gov.si. 

 Pogoj za interno uporabo je izpolnitev Prevzemnega potrdila, v katerem časovno 
opredeli izposojo.  

 V kolikor želi e-kolo uporabljati dlje, mora to sporočiti na imenovani elektronski naslov 
in zagotoviti polnjenje. 

 


