
 

DRUŠTVO AUTOSPORT JAZON 

 Stara Vrhnika 1, 1360 Vrhnika  

jazon@autosport-jazon.si | www.autosport-jazon.si 
 

POGODBA O NAJEMU VOZILA ____ /____ 
 

ki jo skleneta: 
najemodajalec: ______________________________________________________ 

naslov: _______________________________________________________ 

pošta in kraj: __________________________________________________ 

vrsta in številka osebnega dokumenta: ______________________________________ 

davčna številka: ___________________________________________ 

(v nadaljevanju: najemodajalec) 

 
in 

 

Društvo Autosport Jazon 

Stara Vrhnika 1 

1360 Vrhnika 

identifikacijska številka za DDV: S I 52123111 (davčni zavezanec DA) 

matična številka: 1052306, 

ki ga zastopa predsednik Miran Škrjanec (v nadaljevanju: najemnik). 

 

 

1. člen 

Najemodajalec po tej pogodbi je lastnik vozila, ki se oddaja v najem oziroma oseba, ki po 

pooblastilu lastnika oddaja vozilo v najem. 

Najemnik po tej pogodbi je oseba, ki vzame v skladu s to pogodbo vozilo v najem. 

 

2. člen 

Najemodajalec odda najemniku, najemnik pa sprejme v najem, sledeče vozilo: 

 

znamka vozila: ________________________ komercialna oznaka: _____________________ 

datum prve registracije: ________________ registrska številka: ________________________ 

identifikacijska številka vozila (VIN): ___________________________ številka potrdila o 

skladnosti: ______________________________ barva vozila: _________________________ 

 

Vrsta vozila: 

a) tekmovalno vozilo, številka FIA homologacije: ___________________ 

b) osebno vozilo 

c) tovorno vozilo 
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3. člen 

Najemodajalec soglaša, da bodo osebna in tovorna vozila uporabljali za prevoze na treninge 

in tekmovanja, športna – tekmovalna vozila, pa za treninge in tekmovanja (krožno hitrostne 

dirke, rally, paralelni rallycross, avtokros in gorsko hitrostne dirke), izključno člani Društva 

Autosport Jazon. 

 

4. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita za najem vozila za nedoločen čas z odpovednim rokom 1 

mesec. 

 

5. člen 

Za uporabo vozila, za obdobje iz 4. člena, se zaveže najemnik plačati najemodajalcu najemnino 

v višini ____________ EUR na leto. V to ceno so vštete tudi vse morebitne davčne dajatve. 

Najemnik izplača najemnino najemodajalcu, zmanjšano za zakonske dajatve do 31. 12. 

tekočega leta najema, na TRR: __________________________pri _____________________ 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da najemnik krije vse stroške, potrebne za redno vzdrževanje 

vozila, ki nastanejo v času trajanja te najemne pogodbe. 

 

6. člen 

Najemnik zagotavlja, da ima potrebno znanje, informacije in, da je usposobljen za normalno 

uporabo vozila iz te pogodbe. V primeru, da teh znanj nima, se zavezuje, da ta znanja pridobi 

pred uporabo vozila. 

Najemnik se zavezuje, da bo z vozilom ki je predmet te pogodbe ravnal kot dober gospodar in 

ga redno vzdrževal. 

Najemodajalec se zavezuje, da bo pred izročitvijo stvari v uporabo najemnika obvestil o 

bistvenih lastnostih vozila, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na njegovo rabo, ter, da ima vozila 

lastnosti, ki so potrebne za rabo vozila. 

 

7. člen 

Za vse morebitne spore vezane za to pogodbo, je pristojno sodišče na Vrhniki. 

 

8. člen 

Ta pogodba je podpisana v dveh izvodih, od katerih en izvod prejme najemodajalec, en izvod 

pa najemnik. 

 

 
 
Vrhnika, dne ______________ 
 
NAJEMODAJALEC: NAJEMNIK: 
__________________________ Društvo Autosport Jazon 

Miran Škrjanec 
 __________________________ 
  

 


