
KAMP NADIŽA D.O.O. 
Stresova 18 
5222 Kobarid 
(v nadaljnjem tekstu: upravljavec) 
 
in 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 
(v nadaljnjem tekstu najemnik) 
 
skleneta naslednji 
 
 

DOGOVOR O POGOJIH ZA POSTAVITEV POČITNIŠKE PRIKOLICE   
V KAMPU »NADIŽA« V PODBELI 

- sezona 2017 
 

 
1. Predmet dogovora 

 
1. člen 

 
Upravljavec in najemnik se sporazumeta, da ima najemnik v kampu »Nadiža« v Podbeli v sezoni 2017 
na razpolago prostor za postavitev počitniške prikolice. Prostor postavitve prikolice in obseg prostora 
(največ 90 m2) določi upravljavec. 
 
2. Dogovor o času in vrsti storitve 

 
2. člen 

 
(1) Upravljavec in najemnik sta sporazumna, da traja dogovor za najem prostora od 1. 3. 2017 do 31. 
10. 2017. Po izteku obdobja najema iz prejšnjega stavka lahko najemnik pusti prikolico na parceli, ki 
je predmet najema po tem dogovoru, le na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljavca. 

 
(2) Najemnik ima lahko na podlagi tega dogovora na parceli, ki je predmet najema, postavljeno: 

− prikolico (širine največ 2.5 m) 
− baldahin  (širine največ 2.5 m) 
− senčnik oziroma podaljšek baldahina (širine največ 2.5 m) 

Primer postavitve iz prejšnjega stavka je razviden iz priloge tega dogovora (Priloga 1). 
 
(3) Brez predhodnega soglasja upravljavca najemnik na najetem prostoru ne sme postavljati nobenih 
naprav, ki ne pripadajo opremi za kampiranje. Ne glede na prejšnji stavek najemnik na najetem 
prostoru v nobenem primeru ne sme spreminjati terena kampa, izvajati zasaditev, polagati plošč, 
postavljati ograj ali kakorkoli drugače kršiti ureditveni načrt kampa oziroma druge veljavne predpise. 
 
(4) Dogovor o najemu vključuje: 
1. bivanje šestih oseb v prikolici (velja za osebe, navedene v tem dogovoru), 
2. uporabo sanitarij in odvoz smeti, 
3. električni priključek (omogoča uporabo TV, radia, hladilnika, razsvetljave), 
4. prijavno-odjavno in informacijsko službo, 
5. uporabo športnih igrišč in uporabo drugih skupnih prostorov, ki so na voljo gostom kampa, 



 
(5) Dogovor o najemu ne vključuje: 
1. prebivanja tretjih oseb (tj. vseh oseb, ki niso osebe iz 1. točke prejšnjega odstavka), 
2. turistične takse, 
3. zavarovanj, in 
4. drugih storitev, ki jih koristijo uporabniki kampa in zanje veljajo cene, navedene v veljavnem 
ceniku za posamezno storitev. 
 
3. Cena in plačilni pogoji 

 
3. člen 

 
(1) Za v 2. členu navedeni čas in obseg storitev zaračuna upravljavec PAVŠAL za fizične osebe  v 
višini 1.300 €. 
 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek znaša pavšal: 

− v primeru rezervacije in plačila celotnega zneska pavšala do 20. 3. 2017, 1.100 € 
− v primeru rezervacije in plačila celotnega zneska pavšala do 20. 4. 2017, 1.200 €. 

 
(3) V primeru, da pavšal ni v celoti poravnan do 1. 6. 2017, mora najemnik prikolico takoj odstraniti iz 
kampa. Če tega ne stori sam, lahko prikolico odstrani upravljavec na stroške najemnika. 
 
                                                                       4.člen 
 
(1) Najemnik se je dolžan ob prihodu prijaviti na recepciji kampa, turistično takso pa je dolžan plačati 
ob odjavi na blagajni recepcije. Višina turistične takse se obračunava po veljavnem odloku Občine 
Kobarid. 
 
(2) Najemnik je dolžan najaviti prenočitev tretje osebe (1. točka 5. odstavka 2. člena) in ob prihodu 
zanjo opraviti vse potrebne postopke, ki jih zahteva prijavno-odjavna služba, ob zaključku bivanja pa 
poravnati račun po cenah, ki veljajo za kampiranje individualnih gostov. 
 

5. člen 
 

(1) Najemnik in vsak drug uporabnik kampa (upravičenec iz 1. točke 4. odstavka ali tretja oseba iz 1. 
točke 5. odstavka 2. člena) je dolžan upoštevati ureditveni načrt ter prijavo in odjavo bivanja. Hišni 
red je sestavni del ureditvenega načrta in je na vpogled v recepciji kampa. Upravljavec se obvezuje, da 
bo skladno z ureditvenim načrtom poskrbel za urejenost in kvaliteto bivanja uporabnikov kampa. 
 
(2) Najemnik in vsak drug uporabnik kampa (upravičenec iz 1. točke 4. odstavka ali tretja oseba iz 1. 
točke 5. odstavka 2. člena), ki v prikolico pripelje psa, je dolžan zagotoviti, da pes v času bivanja v 
kampu ne moti okolice (tj. da je na vrvici), kakor tudi skrbeti za ustrezne higienske ukrepe.  
 
(3) Najemnik je dolžan sam zavarovati prikolico proti kakršnikoli škodi, ki bi nastala na prikolici v 
času veljavnosti tega dogovora. 
 
4. Končne določbe 

 
6. člen 

 
Pogodba je sklenjena za določen čas. Po poteku pogodbene dobe lahko upravljavec in najemnik 
skleneta novo pogodbo. 
 
 
 



7. člen 
 

V primeru, da najemnik ne poravna svojih obveznosti do upravljavca ali da on oziroma drug 
uporabnik kampa (upravičenec iz 1. točke 4. odstavka ali tretja oseba iz 1. točke 5. odstavka 2. člena) 
grobo krši ureditveni načrt oziroma hišni red kampa, ima upravljavec pravico enostransko odstopiti od 
tega dogovora in odstraniti prikolico najemnika iz kampa na stroške najemnika. V tem primeru 
upravljavec ni dolžan vračati plačanega pavšala. Prejšnji stavek velja tudi v primeru enostranskega 
odstopa od tega dogovora s strani najemnika. 
 

8. člen 
 

(1) Upravljavec je dolžan najemnika pravočasno obvestiti o vseh spremembah in načrtovanih posegih, 
ki bi neposredno prizadeli najemnika. 
 
(2) Najemnik s podpisom tega dogovora izrecno potrjuje, da je seznanjen s hišnim redom in 
ureditvenim načrtom kampa. 
 

9. člen 
 

Stranki tega dogovora sta sporazumni, da bosta vsa sporna vprašanja reševali z medsebojnim 
dogovorom, v primeru neuspešnega dogovora, pa je za reševanje morebitnih sporov pristojno sodišče 
po sedežu upravljavca. 
 

10. člen 
 

(1) Dogovor je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod, vsak 
izvod pa šteje za izvirnik.  
 
(2) Dogovor začne veljati, ko ga podpišeta obe stranki, uporablja pa se od 1. 3. 2017 dalje. 
 
 
Podbela, _______________ 
 
 
 
Upravljavec:         Najemnik: 
KAMP NADIŽA D.O.O.      
Kamp »Nadiža« Podbela 
Evgen Marcola      
          
Pavšal nakazati na TRR št. 03130-1000450422     SKB 
 
 
 
 

Seznam oseb, ki bodo bivale v prikolici (največ šest!) 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1: PRIMER POSTAVITVE PRIKOLICE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


