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NAJEMNI POGOJI 
 
1. DEFINICIJA 
Za najemno pogodbo, sklenjeno med najemodajalcem, podjetjem AVTO-KOMBI d.o.o., Cesta v Teharje 9, 3202 Ljubečna, ID za DDV: SI32120737, in 
najemojemalcem, ki se nanaša na vozilo, opisano na prvi strani, veljajo vsi najemno pogoji, ki so sestavni del te pogodbe. Najemojemalec oz. naročnik 
s svojim podpisom na tem dokumentu potrdi, prizna in sprejme najemne pogoje te pogodbe. 
 
2. PREGLED VOZILA PRED ODHODOM 
Najemojemalec sporoči vsakršno morebitno napako na vozilu najemodajalcu takoj po prevzemu vozila in preden zapusti prostor najemodajalca. 
 
3. POOBLAŠČENI VOZNIK 
Poleg najemojemalca lahko vozilo vozi tudi dodatni voznik, naveden na prvi strani, pooblaščeno osebje v primeru najema za poslovne namene ali drugi 
vozniki, pravilno prijavljeni s svojim polnim imenom na obrazcu pogodbe, vsi s privolitvijo najemodajalca. Kadar vozilo vozi eden ali več dodatnih 
voznikov, lahko najemodajalec zaračuna stroške upravljanja  na posamičen najem, skladno s tarifo, opredeljeno na prvi strani. Vsak voznik vozila mora 
imeti veljavno vozniško dovoljenje, kakor se zahteva v Sloveniji. 
 
4. UPORABA VOZILA 
Vozilo se sme uporabljati samo v običajnem cestnem prometu. Prepovedana je vožnja izven cestišča, vožnja v okviru avtošole, priprava na moto 
športne prireditve, oddaja vozila v podnajem, prevoz nevarnih snovi z vozilom, prevoz ilegalnega blaga v nasprotju s predpisi, prevoz oseb proti plačilu, 
vožnja vozila pod vplivom alkohola, pomirjeval, uspavalnih tablet ali katerihkoli drugih snovi, ki lahko vplivajo na voznikovo sposobnost upravljanja z 
vozilom, kakor tudi vsakršna druga morebitna zloraba. Najemojemalec/voznik mora upoštevati navodila za uporabo, zlasti glede uporabe izključno 
opredeljenega goriva, skrbeti mora za ustrezen nivo olja in sredstva proti zmrzovanju hladilne tekočine, ustrezen pritisk v pnevmatikah ter upoštevati 
vse veljavne pravne določbe za upravljanje z vozilom. 

 
5. PARKIRANJE VOZILA 
Kadar vozilo ni v uporabi, mora biti zaklenjeno. Ko najemojemalec zapusti vozilo, mora vzeti ključe in dokumente vozila s sabo in jih hraniti na mestu, ki 
ni dostopno nepooblaščenim osebam. Kadar vozilo ni nadzorovano, mora biti iz vozila odstranjena snemljiva prednja ploščica ali odstranljiva kodna 
kartica radia. Poleg tega je potrebno upoštevati vse morebitne posebne zakonske ali upravne predpise za parkiranje vozil v nekaterih območjih. 
 
6. VRAČANJE VOZILA 
Najemojemalec prevzame vozilo v dobrem stanju ter tehnično brezhibno in mora vozilo vrniti v enakem stanju na dogovorjeno mesto najkasneje do 
dogovorjenega časa skupaj z vsemi pnevmatikami, orodjem, dokumenti, ključi in opremo, razen običajne obrabe, ki nastane pri razumni uporabi. Če 
ima tehten razlog, lahko najemodajalec zahteva predhodno vračilo vozila ob navedenem času ali nemudoma, kar pomeni prekinitev najemne pogodbe 
brez predhodnega obvestila. Če najemojemalec ignorira tako zahtevo, ima najemodajalec pravico, da odda prijavo na policijo in doseže, da vozilo 
policija zapleni. Nepooblaščeno podaljšanje (t.j. če najemodajalec za podaljšanje ne izda pisnega potrdila) najemnega obdobja ima lahko za posledico 
zvišanje stroškov dnevnega najema za 122,00 EUR z DDV na dan. 
Če je vozilo vrnjeno v očitno zanemarjenem stanju v smislu čistosti vozila (t.j. za čiščenje vozila je potrebnih več kot 20 minut), se najemojemalcu 
zaračuna 85,40  EUR z DDV, za vsako čiščenje vozila. 
Če je vozilo vrnjeno mokro ali umazano in v temi oziroma v pogojih, da poškodbe niso vidne, se bodo poškodbe ugotovljene po čiščenju vozila 
naknadno zaračunale. 
 
 
7. DOLŽNOSTI NAJEMOJEMALCA/VOZNIKA PO POŠKODBI, IZGUBI ALI OKVARI 
V primeru nesreče ali podobnega dogodka, mora najemojemalec/voznik – po zavarovanju kraja in oskrbi s prvo pomočjo – ukreniti vse potrebno, da se 
izogne dodatni škodi in da zavaruje dokazni material, zlasti pa mora zagotoviti: 
a.) da se nemudoma pokliče policija, tudi če gre za manjšo nesrečo, 
b.) zbiranje informacij za najemodajalca, in sicer imena in naslove vseh oseb in vseh morebitnih prič, kakor tudi registrske številke vseh vpletenih 

vozil in poskrbeti, da se nariše skica, 
c.) da za najemodajalca ni podpisana nobena izjava o prevzemu odgovornosti in 
d.) izvedbo ustreznih varnostnih ukrepov za vozilo. 
Najemojemalec/voznik ne sme zapustiti prizorišče nesreče, dokler ni izpolnil svoje obveznosti, da razjasni dogodek in posreduje vse potrebne podatke. 
V primeru kraje vozila ali delov vozila oziroma opreme mora najemojemalec/voznik prijaviti krajo na pristojno policijsko postajo. V zvezi z izvornim 
mestom parkiranja mora imenovati priče in narisati skice. 
Najemojemalec/voznik mora o vsaki posamično nastali škodi ali izgubi nemudoma obvestiti najemodajalca. Če vozila ni več mogoče varno upravljati ali 
je njegova uporaba zaradi okvare omejena, mora najemojemalec/voznik izvesti ustrezne varnostne ukrepe in se z najemodajalcem dogovoriti o 
nadaljnjih ukrepih. 
 
8. ODGOVORNOST NAJEMOJEMALCA 
V času najema je najemojemalec odgovoren za vso nastalo škodo na vozilu ali izgubo vozila, vključno z deli in opremo. Škoda na vozilu ali izguba 
vozila se izračuna na podlagi stroškov popravila, ki se jim prišteje amortizacija vozila, največ do nadomestne vrednosti. Poleg tega najemojemalec krije 
tudi stroške vleke in cenilca, izgubo uporabe, upravne stroške za obravnavo postopkov in druge nastale stroške. V primeru manjših poškodb na vozilu 
se strošek popravila poškodb zaračuna po EUROTAX ceniku za poškodbe. Ob predaji vozila drugim osebam, vključno z dodatnimi vozniki – skladno s 
točko 3 – je najemojemalec še vedno odgovoren za izpolnjevanje pogojev te najemne pogodbe in za ravnanje drugih oseb, kakor da bi šlo za 
njegovo/njeno imetje. 
 
9. FINANČNE OBVEZNOSTI NAJEMOJEMALCA 
Najemojemalec mora vnaprej poravnati predvidene stroške najema, ali ob zapadlosti računa, ki bo izdan za najem navedenega vozila. Pri najemu z 
urno postavko, se najem, ki traja več kot tri ure zaračuna po ceniku dnevnega najema. Pri dnevnem najemu se vsak najem, ki traja več kot tri ure, 
zaračunava kot dnevni najem. Po vračilu vozila pa mora najemojemalec plačati odstopanja od s pogodbo določenega. Če vozilo ni vrnjeno pravočasno, 
najemojemalec plača dogovorjeno tarifo za vsak dodatni začeti dan. Nadalje najemojemalec plača najemodajalcu vso škodo na vozilu, ki je ne krije 
zavarovalnica. To vključuje poškodbe notranjosti (ožganine od cigaret, itd.) in druge opreme, kakor tudi poškodbe zaradi nepravilne uporabe in 
obremenitve. Najemojemalec plača najemodajalcu vse stroške, vključno s polno vrednostjo vozila v primeru poškodb in/ali kraje, če je do tega prišlo 
zaradi najemojemalčeve kršitve določbe v zvezi z zaščito vozila in nepooblaščeno uporabo.  
 
10. ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA 
Najemodajalec skuša zagotoviti popolno stanje vozila in izvedbo rezervacij in dostav skladno z dogovori, vendar v zvezi s tem ne prevzame nobene 
odgovornosti. Zlasti ne prevzema nobene odgovornosti za posledično izgubo ali terjatve tretjih oseb – razen v primeru namere ali očitne malomarnosti. 
Najemodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki jo povzroči napaka, defekt ali okvara, nastali 
zaradi mehanske okvare na vozilu. 
 
11. ZAKONSKA IN SODNA PRISTOJNOST 
Za najemno pogodbo in najemne pogoje veljajo zakoni Republike Slovenije. Spremembe te pogodbe niso veljavne, če jih stranki ne potrdita v pisni 
obliki. Če se izkaže, da je ena ali več določb te pogodbe neveljavnih, druge določbe še vedno ostanejo v polni veljavi. 
 
 


