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Ta najemna pogodba (v nadaljevanju »Najemna Pogodba«) ureja medsebojne pravice ter obveznosti 
med družbo Rentacarslo d.o.o., Prisojna pot 2, 6310 Izola, matična številka 6969879000 (v 
nadaljevanju »Rentacarslo« ali »Najemodajalec«) in vami kot najemnikom njenih vozil (v 
nadaljevanju »Najemnik«, »Vozilo«).  
 
V primeru, da se z določili Najemne Pogodbe ne strinjate, Vozila ne najemajte. Sklenitev najemne 
pogodbe z Najemodajalcem izraža vaše strinjanje z vsebino Najemne Pogodbe. S sklenitvijo 
Najemne Pogodbe potrjujete, da ste stari vsaj 18 let, da lahko veljavno sklepate pogodbe, da ste 
prejeli Vozilo v dobrem stanju in s polnim bencinskim rezervoarjem.    
 
1. Najemno razmerje  
 
1.1. S sklenitvijo Najemne Pogodbe se med Najemnikom in Najemodajalcem vzpostavi 

najemno razmerje, katerega predmet je vozilo, ki je opredeljeno v uvodu te Pogodbe 
(»Vozilo«). 

1.2. Vse določbe Najemne Pogodbe, ki se nanašajo na Najemnika, veljajo tudi za vsako drugo 
osebo, ki je navedena v uvodu te pogodbe kot oseba, pooblaščena za upravljanje z 
vozilom (v nadaljevanju »Druga Oseba«). Za ravnanje Druge Osebe odgovarja Najemnik 
kot za svoje lastno ravnanje (to vključuje, a ni omejeno na obveznost Najemnika povrniti 
vso škodo in stroške, ki bi jo v nasprotju s pravili rabe vozila po tej Pogodbi na vozilu 
povzročila takšna Druga Oseba). 

1.3. S podpisom Najemne pogodbe Najemnik potrjuje, da je prevzel v najem Vozilo v 
dobrem stanju, primernem za običajno uporabo in uporabo, ki je skladna z Najemno 
Pogodbo. Najemnik potrjuje, da je prevzeto Vozilo čisto in s polnim rezervoarjem za 
gorivo, kolikor ni v Najemni Pogodbi določeno drugače.  

2. Stanje Vozila 
2.1. Ob sklenitvi Najemne Pogodbe Najemnik na prejeti papirnati skici opredeli stanje 

Vozila, skupaj z vsemi njegovimi zaznavnimi poškodbami, ki so obstajale pred začetkom 
teka najemnega razmerja. Najemnik za tovrstne poškodbe Vozila ne odgovarja, saj so te 
obstajale pred začetkom teka najemnega razmerja med Najemnikom in Najemodajalcem. 
Kolikor Najemnik ob sklenitvi Najemne Pogodbe ne opredeli zaznavnih poškodb Vozila 
in jih Najemodajalec zazna ob vrnitvi Vozila s strani Najemnika, zanje odgovarja 
Najemnik in ni mogoče uveljavljati njihovega obstoja pred začetkom teka najemnega 
razmerja. 

2.2. Najemnik se zavezuje, da bo vrnil Vozilo na dogovorjeno mesto ob dogovorjenem času, 
skupaj z vso opremo, orodji, pnevmatikami in dokumenti, v stanju, v kakršnem ga je 
prejel ob začetku teka najemnega razmerja. V primeru, da Najemnik ob dogovorjenem 
času ne vrne Vozila na dogovorjeno mesto, se zavezuje kriti vse stroške in škodo, nastalo 
na podlagi transporta Vozila na uradno mesto, kot je, primeroma, strošek prevoza Vozila 
na dogovorjeno mesto, potencialne kazni za nepravilno parkiranje, stroški administracije 
in izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti nadaljnje uporabe Vozila ob času, ko bi bilo to 
sicer mogoče, kolikor bi bilo Vozilo vrnjeno na ustrezno mesto.  

3. Obveznosti Najemnika  
3.1. Najemnik se zavezuje, da bo s sklenitvijo Najemne Pogodbe Vozilo uporabljal vestno, s 

skrbnostjo dobrega gospodarja. Najemnik je odgovoren za ohranjanje Vozila v stanju, v 
kakršnem ga je prejel ob začetku teka najemnega razmerja.  

3.2. Najemnik se zavezuje Najemodajalcu posredovati resnične in popolne podatke o vseh 
osebah, ki bodo upravljale Vozilo. 

3.3. Najemnik se zavezuje vrniti Vozilo na datum, ki je določen v Najemni Pogodbi, ali ob 
zgodnejšem datumu, kolikor to Najemodajalec iz kakršnega koli razloga lahko zahteva. 
Za vsako podaljšanje obdobja najema Vozila mora Najemnik pridobiti vsaj 24 ur prej 
pisno dovoljenje Najemodajalca in plačati znesek dodatne najemnine, ki nastane na 
podlagi podaljšanega obdobja najemnega razmerja, pred začetkom teka podaljšanega 
obdobja najemnega razmerja. Kolikor Najemnik podaljša obdobje trajanja najemnega 
razmerja, ne da bi vsaj 24 ur prej pridobil pisno dovoljenje Najemodajalca, mu bo 
zaračunana pogodbena kazen 70(sedemdeset) EUR dnevno.  

3.4. Najemnik je odgovoren za kritje stroškov goriva tekom trajanja najemnega razmerja in 
mora Vozilo vrniti z rezervoarjem, polnim do mere, v kakršni je bil poln ob začetku 
trajanja najemnega razmerja. Najemodajalec ne odgovarja za plačilo stroškov goriva 
tekom trajanja Najemne pogodbe.   

3.5. Najemnik ne sme prodati ali drugače odtujiti Vozila ali njegovih sestavnih delov.  
3.6. Najemnik z Vozilom ne sme prestopiti meje Republike Slovenije, ne da bi za to vsaj 24 

ur prej prejel pisno soglasje Najemodajalca. Kolikor Najemnik prestopi mejo Republike 
Slovenije, ne da bi vsaj 24 ur prej pridobil pisno dovoljenje, znaša pogodbena kazen 500 
EUR.  

3.7. Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za Vozilo kot dober gospodar, še posebej, da bo 
redno, samostojno in na lastne stroške: 

a) popravil in zamenjal pnevmatike; 
b) Stanje in polnjenje avtomobilske baterije 

 
3.8       Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za Vozilo kot dober gospodar, še posebej, da bo redno 
               a) popravil in zamenjal žaromete; 
               b) preverjal nivo in pritisk motornega olja; 
               c) preverjal nivo in pritisk hladilne tekočine 
               d) preverjal stanje zavor; 
                e) preverjal pravilno delovanje motorja; 
                 f) preverjal stanje drugih bistvenih delov Vozila in ugotavljal napake pri delovanju 
Vozila. 
3.9       V primeru neizpolnjevanja obveznosti iz točke 3.7. in 3.8 je     Najemnik dolžan kriti 

škodo, ki nastane zaradi nezadostnega vzdrževanja in popravil Vozila tekom trajanja 
Najemne Pogodbe.  

3.10     Večja popravila, ki ne vključujejo popravil iz točke 3.7 in 3.8, so predmet pisne odobritve 
vsaj 24 ur prej s strani Najemodajalca. V primeru, da jih Najemnik izvede po predhodni 
odobritvi Najemodajalca, mora Najemodajalcu po končanju popravil predložiti ustrezne 
račune, s katerimi izkaže višino nastalih stroškov. V primeru, da Najemnik opravi tovrstna 
popravila, ne da bi vsaj 24 ur prej pridobil pisno dovoljenje Najemodajalca, Najemnik ne bo 
upravičen do povračila nastalih stroškov popravil. 

3.11 Najemnik je odgovoren za plačilo vseh stroškov glob ali kazni zaradi nepravilnega parkiranja 
ali zaradi drugih cestnoprometnih kršitev, ki nastanejo tekom trajanja najemnega razmerja, 
kot tudi vseh drugih stroškov, ki niso običajni in bi utegnili nastati tekom trajanja najemnega 
razmerja. Kolikor je Najemodajalcu naloženo plačilo glob, kazni ali drugih stroškov po 
koncu najemnega razmerja, se Najemnik zavezuje, da jih bo Najemodajalcu povrnil. 

 4. Upravljanje z Vozilom in njegova uporaba  
4.1. Z Vozilom lahko upravlja samo Najemnik ali Druga Oseba, pod pogojem, da Najemnik 

ali Druga Oseba izpolnjuje vse potrebne kvalifikacije za upravljanje z Vozilom in 
poseduje potrebne dokumente za zakonito in varno upravljanje z Vozilom.  

4.2. Najemnik ali druga oseba, ki je z Najemno Pogodbo pisno pooblaščena za upravljanje z 
Vozilom, svojih pravic glede upravljanja z Vozilom ne sme prenesti na tretje osebe.  

4.3. Vozila se ne sme upravljati ali uporabljati: 
a) za plačani prevoz tovora ali potnikov; 

             b) da bi z Vozilom potiskali ali vlekli katero drugo vozilo; 
              c) pri motornih športnih prireditvah ali v kakršnih koli drugih tekmovalnih prireditvah; 
              d) za vožnjo zunaj urejenih cest in prometnih poti, namenjenih za vožnjo s konkretnim 
Vozilom; 
             e) pod vplivom alkohola in drog; 
              f) med preobremenjenostjo, tj. med prevažanjem več potnikov ali tovora, kot to dopuščajo 
dokumenti za registracijo Vozila; 
             g) za prevoz vnetljivega ali eksplozivnega tovora, tovora z močnim neprijetnim vonjem ali 
večjega tovora, ki bi lahko poškodoval Vozilo; 
             h) za izvršitev, poskus, udeležbo ali napeljevanje k izvršitvi kaznivega dejanja; 
             i) za izvršitev, poskus, udeležbo ali napeljevanje k izvršitvi prekrška; 
             j) za prepustitev Vozila v podnajem tretji osebi; 
             k) za kakršno koli drugo dejanje, ki presega obseg dovoljenih dejanj in dovoljene uporabe, 
kot je opisan v tej Najemni Pogodbi. 
4.4. Za prevoz kakršnihkoli živali (vključno s hišnimi ljubljenčki) v Vozilu Najemnik 

potrebuje vnaprejšnje pisno soglasje Najemodajalca, prav tako mora za takšen prevoz 
vnaprej doplačati stroške čiščenja v znesku 70 EUR. V primeru kršitve te določbe je 
Najemnik dolžan plačati pogodbeno kazen v znesku  150 EUR, prav tako pa je Najemnik 
(dodatno, poleg pogodbene kazni) dolžan kriti vse stroške čiščenja vozila. Najemnik 
Najemodajalcu odgovarja tudi za vso morebitno dodatno škodo, ki bi jo povzročil na 
Vozilu s prevozom živali v nasprotju s to določbo.   

4.5. Najemnik se zavezuje tekom trajanja najemnega razmerja skrbeti za varovanje Vozila 
pred krajo in poškodbami, kar vključuje, a ni omejeno na uporabo Vozila v skladu z 
Najemno Pogodbo, zaklepanje vrat Vozila med vožnjo in mirovanjem Vozila, 
odstranjevanje ključev iz Vozila, ko to ni v teku, ter odstranjevanje osebnih in 
dragocenih predmetov iz vidnih predelov Vozila v času, ko to to pod nadzorom 
Najemnika ali Druge Osebe, da se prepreči kraja osebnih in dragocenih predmetov iz 
Vozila.  

 5. Odgovornost Najemnika 
5.1. Najemnik je odgovoren za vso škodo, ki nastane tekom uporabe Vozila, ki ni v skladu z 

Najemno Pogodbo. Najemnik je odgovoren za plačilo vseh stroškov glob ali kazni zaradi 
nepravilnega parkiranja ali zaradi drugih cestnoprometnih kršitev, ki nastanejo tekom 
trajanja najemnega razmerja.  

5.2. V primeru prometne nesreče ali kakršne koli druge nesreče z Vozilom ter kraje Vozila se 
Najemnik zavezuje zaščititi interese Najemodajalca na sledeče načine:  
a) obvestilo Najemodajalcu takoj, ko je to mogoče; 

             b) pridobitev imen in naslovov vpletenih oseb in prič; 

             c) klic na policijsko postajo in pridobitev policijskega poročila v povezavi s prometno 
nesrečo; 
            d) zavarovanje Vozila z ustreznimi označbami in skladno z veljavnimi cestnoprometnimi 
predpisi. 
5.3        V primeru, da Najemnik ne izpolni svojih obveznosti iz točke  5.2, je dolžan kriti vso škodo, 
ki nastane kot posledica opustitve njegovih obveznosti. 

 6. Povrnitev škode 
6.1. Najemnik mora Najemodajalcu povrniti stroške in škodo, ki nastanejo zaradi neskladne 

rabe Vozila. Stroški in škoda, ki jih Najemnik povrne, vključujejo, a niso omejeni na 
poškodbe na Vozilu in stroške njihove odprave, vsako zmanjšano vrednost Vozila, 
izgubo dobička Najemodajalca zaradi nezmožnosti uporabe Vozila med popravilom, 
škodo tretjim osebam, ki nastane zaradi neskladne rabe Vozila, in škodo, ki nastane 
zaradi kraje Vozila ali osebnih in dragocenih predmetov iz Vozila.  

6.2. V primeru, da Najemnik krši obveznosti iz točk 3 4 ali 5, odgovarja za škodo, ki 
Najemodajalcu ali tretjim osebam nastane iz naslova kršitve obveznosti. 

6.3. Najemnik se zavezuje povrniti Najemodajalcu stroške in škodo, ki mu nastanejo iz 
naslova uveljavljanja zahtevkov tretjih oseb do Najemodajalca zaradi nastanka škode, 
povzročene s strani Najemnika. Povračilo stroškov in škode Najemodajalcu vključuje, a 
ni omejeno na sodne stroške in stroške pravnega svetovanja. Za povrnitev stroškov in 
škode lahko Najemodajalec od Najemnika zahteva tudi vnaprejšnje plačilo predvidenih 
stroškov (avans). 

 7. Izključitev zagotovil in jamstev  
7.1. Vozila, ki jih daje v najem Najemodajalec, so na voljo »takšna, kakršna so« in »kot so 

razpoložljiva«. Najemodajlec ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil in 
jamstev glede Vozil. Najemnik s sklenitvijo Najemne Pogodbe potrjuje, da se strinja z 
odsotnostjo Najemodajalčevih zagotovil in jamstev glede kvalitete in stanja Vozil, 
njihove neoporečnosti in drugih njihovih lastnosti.  

7.2. Najemodajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane Najemniku ali tretjim osebam v zvezi z 
uporabo in upravljanjem Vozila.  

 8. Omejitev odgovornosti Najemodajalca 
8.1. Najemodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi Najemniku ali tretjim osebam nastala zaradi 

kakršne koli oporečnosti Vozil tekom trajanja najemnega razmerja. 
8.2. Omejitev odgovornosti zajema vsakršno škodo, ki bi Najemniku ali tretjim osebam lahko 

nastala na podlagi oporečnosti Vozil, in sicer tako pogodbeno kot nepogodbeno škodo, 
povzročeno namenoma ali iz hude ali lahke malomarnosti. Prav tako zajema omejitev 
odgovornosti kakršno koli direktno, indirektno ali posledično škodo (vključujoč 
izgubljene dobičke in/ali prihodke, izgubljene prihranke, izgubljen poslovni ugled). 
Našteti tipi škode so našteti primeroma, ne taksativno, kar pomeni, da omejitev 
odgovornosti zajema tudi druge oblike nastale škode, ki na tem mestu niso izrecno 
naštete, a neposredno ali posredno izhajajo iz oporečnosti Vozil. 

8.3. V nobenem primeru skupna odgovornost Najemodajalca za nastalo škodo ne presega 
seštevka plačil Najemnika Najemodajalcu iz naslova sklenjene Najemne Pogodbe. 

 9. Zavarovanje  
9.1. Vozila so zavarovana v skladu z Zakonom o obveznem zavarovanju v prometu. Vozila 

niso kasko zavarovana in niso zavarovana za krajo vozila v tujini.  
 10. Končne določbe   

10.1. Pravo in jurisdikcija. Za to Najemno Pogodbo se uporablja slovensko pravo, vključno za 
presojo veljavnosti in prenehanje. Vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz 
Najemne Pogodbe ali je v povezavi z Najemno Pogodbo, vključno s kršitvijo, 
prenehanjem ali veljavnostjo, bo dokončno rešen pred pristojnim slovenskim sodiščem.  

10.2. Odsotnost odpovedi. Kolikor ni drugače določeno v tej Pogodbi, odsotnost ali zamuda pri 
izvrševanju katere koli pravice, sredstva ali ugodnosti strank ne predstavlja odpovedi tej 
pravici, sredstvu ali ugodnosti. Prav tako delna izvršitev pravice, sredstva ali ugodnosti 
ne prekludira strank pred nadaljnjimi izvršitvami pravic, sredstev ali ugodnosti.  

10.3. Salvatorna klavzula. V primeru, da katero koli izmed določil te Pogodbe postane 
neveljavno ali protipravno, bo spremenjeno v minimalnem potrebnem obsegu, tako, da 
bo postalo veljavno in skladno s pravom. Kolikor tovrstna sprememba ni mogoča, se 
šteje neveljavno ali protipravno določilo za nezapisano, kar pa ne vpliva na veljavnost 
preostanka te Pogodbe.  

 
 

Najemnik_____________________               
 
 

   Podpis_______________________
 

 
 


