VLOGA ZA NAJEM KOMBINIRANEGA VOZILA PEUGEOT BOXER / 2.4
NAJEMODAJALEC:
Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, matična številka 2203553, DŠ
SI90522001
in
NAJEMNIK:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(naziv pravne osebe, naslov, matična številka, davčna številka, odgovorna oziroma
pooblaščena oseba), sklepata naslednjo
POGODBO
ZA NAJEM KOMBINIRANEGA VOZILA PEUGEOT BOXER / 2.4

1. člen
Najemodajalec po tej pogodbi je lastnik vozila PEUGEOT BOXER / 2.4 (v nadaljevanju:
vozilo), ki se oddaja v najem.
Najemnik po tej pogodbi je oseba, ki vzame v skladu s to pogodbo vozilo v najem.
2. člen
Namen uporabe:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
3. člen
Relacija vožnje, datum in ura odhoda ter datum in predvidena ura prihoda, voznik oziroma
vozniki (ime in priimek, naslov ter GSM) številka, število potnikov, posebnosti, stanje številca
in obvestilo glede obdelave osebnih podatkov so sestavni del te pogodbe in so določeni v
Prilogi I te pogodbe.
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4. člen
Za uporabo vozila se zaveže najemnik plačati najemodajalcu najemnino v višini kot je
določena s Pravilnikom o najemu vozila Občine Renče-Vogrsko, št. 00702-1/201-1 z dne
11.9.2018.
Najemodajalec izstavi račun po vrnitvi vozila.
Najemnik izplača najemnino najemodajalcu na TRR: 01401-0100020123.
5. člen
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.
Najemnik se zavezuje, da bo z vozilom ki je predmet te pogodbe ravnal kot dober gospodar.
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.
Najemnik potrjuje, da je seznanjen z določili Pravilnika o najemu vozila Občine RenčeVogrsko, št. 00702-1/201-1 z dne 11.9.2018, ki se nahaja v Prilogi II te pogodbe.
7. člen
Najemnik s podpisom soglaša, da Občina Renče-Vogrsko osebne podatke obdeluje
obdelovala za namen oddaje vozila v najem v skladu s Pravilnikom o najemu vozila Občine
Renče-Vogrsko, št. št. 00702-1/201-1 z dne 11.9.2018.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem
načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij
podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje
osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni
občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu
občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona
oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja
odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico
seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
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Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko
kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: MD svetovanje d.o.o.,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
8. člen
Za vse morebitne spore vezane za to pogodbo, je pristojno sodišče v Novi Gorici.
9. člen
Ta pogodba je podpisana v dveh izvodih, od katerih en izvod prejme najemodajalec, en izvod
pa najemnik.
Številka:
Datum:
Najemnik:
Podpis in žig

Najemodajalec:
Podpis in žig
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Priloga I
Relacija vožnje:_____________________________________________________________
Datum in ura odhoda ter datum in predvidena ura prihoda:___________________________
_________________________________________________________________________
Voznik oziroma vozniki (ime in priimek, naslov, GSM številka):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Predvideno število potnikov:___________________________________________________
Ostale posebnosti, za katere menite, da so pomembne:_____________________________
_________________________________________________________________________
Stanje števca (izpolni najemodajalec)
-

Ob prevzemu_________________ dne:_________________________

-

Po prevzemu__________________ dne:_________________________
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Priloga II

Župan Občine Renče – Vogrsko izdaja
PRAVILNIK
O NAJEMU VOZILA OBČINE RENČE-VOGRSKO
I.

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA VOZILA

1.1. UPORABA, NAMEN IN UPRAVLJANJE VOZILA
Vozilo lahko najamejo društva, s sedežem v Občini Renče-Vogrsko, krajevne
skupnosti in javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Renče-Vogrsko (v
nadaljevanju: Občina).
Vozilo sme voziti oseba stara nad 21 let, oz. oseba, ki ni voznik začetnik. Najemnik,
voznik in opcijsko vsak dodaten voznik najetega vozila morajo biti navedeni v
najemni pogodbi.
V primeru kršitve splošnih pogojev najema se najemnik zavezuje, da bo Občini vrnil
vse stroške, ki so pri tem nastali, višino stroškov pa določi Občina.
1.2. NAJEM VOZILA IN PLAČILNI POGOJI
Najemnik z Občino za vsak najem sklene pogodbo o najemu vozila. Podpisnik
pogodbe s strani najemnika je lahko odgovorna oseba najemnika ali pooblaščena
oseba najemnika, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.
Obračunska enota najema je en kilometer in en dan (24 ur). Na podlagi cenika za
najem vozila in podatkov iz najemne pogodbe Občina pripravi obračun prevoženih
kilometrov in dni najema ter najemniku izda račun. Če želi najemnik podaljšati
dogovorjeni čas najema, mora najmanj 24 ur pred potekom pogodbe o tem obvestiti
Občino ter pridobiti njeno soglasje. V primeru neizpolnitve tega pogoja se šteje, da si
je najemnik protipravno prisvojil vozilo in ga je Občina dolžna prijaviti policiji.
Zamujeni dnevi vračila se obračunavajo dvojno po ceniku za posamezen dan
najema. Javni zavodi katerih ustanovitelj je občina in krajevne skupnosti uporabljajo
vozilo brezplačno.
1.3. REZERVACIJA
Za najem vozila je potrebna predhodna rezervacija, in sicer najmanj dva (2) delovna
dneva pred dnevom najema. Vloga za uporabo vozila je sestavni del tega pravilnika.
1.4. PREVZEM IN VRAČILO VOZILA
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Najemnik prejme vozilo v brezhibnem stanju z zakonsko predpisano opremo in
potrebnimi dokumenti. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju, v kakršnem
ga je prejel ter v/na dogovorjenem času in kraju.
Prevzem in vračilo vozila se izvrši na sedežu Občine v poslovnem času Občine.
1.5. VOŽNJA V TUJINI
Uporabo vozila izven države Slovenije je treba posebej najaviti. V primeru, da najeto
vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan le-to parkirati na varovanem
parkirišču.
1.6. VZDRŽEVANJE
Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za vozilo in redno preverjal nivo olja v motorju,
hladilne tekočine ter ustrezen pritisk zraka v pnevmatikah. Najemnik je dolžan plačati
vse stroške, pogojene z nezadostnim in neskrbnim vzdrževanjem vozila.
1.7. OKVARE
V primeru kakršnekoli okvare se najemnik obvezuje, da bo takoj o tem obvestil
Občino, ki ji bo posredoval nadaljnja navodila. Vozilo se sme popraviti samo pri
pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov je treba predložiti originalni račun
servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan način, Občina stroškov ne prizna.
Morebitno škodo, ki bi bila povzročena zaradi neupoštevanja navodil Občine in
pravilnika o najemu vozil Občine, bo v celoti poravnal najemnik.
1.8. DOKUMENTI, KLJUČI IN REGISTRSKE TABLICE
Vozilo je opremljeno z vsemi potrebnimi dokumenti, za katere najemnik v času
najema polno odgovarja. Dokumenti o vozilu se ne smejo nikoli puščati v parkiranem
oz. zapuščenem vozilu. Najemnik vozila ne sme pustiti nezaklenjenega.
Ob izgubi zgoraj omenjenih predmetov je treba nemudoma obvestiti Občino. Za
izgubljene predmete vam bo Občina zaračunala stroške po veljavnem ceniku
dobaviteljev.
1.9. ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST
Poškodbe in škode, ki nastanejo iz malomarnosti in niso posledica prometne nesreče
ter poškodbe avtomobilskih pnevmatik, kolesnih obročev, pokrovov kolesnih obročev
ter poškodb na podvozju vozila gredo v breme najemnika.
Najemnik je neomejeno odgovoren:
· Za škodo, povzročeno na vozilu, ki jo je pod vplivom alkohola ali mamil
povzročil najemnik ali dodatni voznik,
· Za škodo, povzročeno namerno ali iz grobe malomarnosti,
· Če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja,
· Če je voznik pobegnil s kraja nezgode,
· Ko je najeto vozilo vozil nepooblaščeni voznik,
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· Ko je voznik vozil v prepovedane namene,
· Ko je naloženi tovor poškodoval vozilo,
· V primerih neupoštevanja ostalih omejitev iz točke 1.1. pravilnika o najemu
vozil Občine.
Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode,
ki bi presegla zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici
za posamezno vozilo oziroma ostalo škodo, ki je zavarovalnica ne krije.
V primerih poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si Občina pridržuje pravico, da v
roku treh (3) delovnih dni po končanem najemu ali do oddaje vozila naslednjemu
najemniku obvesti najemnika o povzročeni škodi, ki je zanjo v celoti odgovoren.
1.10. NESREČE
Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese Občine in njegove
zavarovalnice tako, da:
· bo v primeru nezgode obvezno in takoj poklical ter počakal policijo,
morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč ,
· bo poklical Občino in ga obvestil o škodi, tudi če je ta neznatna in z njim
sodeloval pri preiskavi,
· bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo
izjavo, ki jo bo takoj dostavil občini,
· ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne bo zavaroval in umaknil
na varno.
Če najemnik ne bo postopal, kot je zapisano bo odgovarjal za vse posledice in
morebitno škodo ter stroške poškodbe ali izgube vozila, ki bi jo iz tega naslova trpela
Občina.
V primeru nezgode Občina nima nobenih obveznosti do najemnika (niti za brezplačni
prevoz iz mesta nezgode, zamenjavo vozila ali kakršnokoli drugo nadomestilo).
1.11. IZGUBA LASTNINE
Občina ne odgovarja za najemnikovo premoženje ali premoženje druge osebe, ki jo
je le-ta pustil v najetem vozilu ali na njem. Najemnik se s podpisom najemne
pogodbe izrecno odpoveduje vsakemu zahtevku, ki bi izhajal iz tega člena in z njim
povezanimi škodami.
1.12. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV
Najemnik odgovarja in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja
prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali kršenja zakonov.
1.13. PREKINITEV NAJEMA
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Občina si pridržuje pravico, da lahko pred iztekom najemne pogodbe najemniku brez
njegove privolitve odvzame vozilo, če se le-ta ne ravna po pravilniku o najemu vozila
Občine.
Najemnik se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom, ki bi lahko izhajali zaradi odvzema
vozila. V času trajanja najema vozila ni mogoče spremeniti nobenega člena pravilnika
o najemu vozil Občine.
Podpisani na najemni pogodbi se strinja, da sme Občina:
·uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in
uveljavitvi pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja,
· hraniti podatke 10 let.
II. CENIK NAJEMA VOZILA

2.1. KOMBINIRANO VOZILO PEUGEOT BOXER / 2.4.
Cena najema vozila:
Opis storitve:
· Kilometrina za prevoženi km:
· Dnevni najem:
2.2.

30% cene goriva / km + DDV
10,00 EUR / dan + DDV

CENE VKLJUČUJEJO

· Najem vozila,
· vzdrževanje vozila,
· Osnovno zavarovanje in avtomobilska asistenca po pogojih zavarovalnice.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Ta pravilnik začne veljati z naslednjim dnem, ko ga
Vogrsko.

izda župan Občine Renče-

Številka: 00702-1/2018-1
Datum:11.9.2018

Aleš Bucik
župan
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