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Lastnik:  ________________________________________________________ 

_________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
 
 

Posrednik:  Avtocenter Martin Stipič s.p., davčna št.: SI92058043, Zaloška cesta 179, 
1000 Ljubljana, Slovenija, ki ga zastopa Martin Stipič 

 
 
 
 

POGODBA št. 1-2019 
 
 
 

1. člen 
 
Lastnik avtodoma _____________, z označbo ___________  in imenom ________, 
št. motorja ______________ in registrsko številko __________, prepušča posredniku 
avtodom za nadaljnjo oddajo v komercialni najem tretjim, v Sloveniji in tujini. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo lastnik na podlagi in v skladu s to pogodbo 
prepustil posredniku avtodom v uporabo, tako da ga bo ta oddajal v komercialni 
najem najemnikom, po vnaprej dogovorjenih pogojih in ceni, lastniku pa bo plačeval 
dogovorjeno nadomestilo za uporabo, po izteku veljavnosti pogodbe, pa bo avtodom 
vrnil lastniku. 
 

2. člen 
 
Posrednik bo zaupane posle opravljal s posebno skrbnostjo, kot dober gospodar v 
skladu z interesi lastnika. 
  
Posrednik je dolžan skrbeti za potrebno poslovno propagando in reklamiranje oddaje 
avtodomov v najem. 
 
Posrednik bo spremljal tržne razmere in okoliščine, ki vplivajo na oddajo avtodomov 
na trgu, sklepal pogodbe z najemniki in lastniku plačeval dogovorjeno plačilo.  
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3. člen 

 
Posrednik opravlja dogovorjene posle v okviru lastne organizacije.  
 

4. člen  
 
Pogodbeni stranki bosta ob prevzemu avtodoma opravili primopredajo, o kateri bosta 
sestavili in podpisali zapisnik. Sestavni del zapisnika je tudi spisek opreme, ki se 
nahaja v avtodomu.  
 
Pred oddajo oz. prevzemom avtodoma posredniku mora lastnik izkazati, da poseduje 
listine in dovoljenja za tovrstno rabo in razpolaganje. 
 
Lastnik bo posredniku izročil avtodom opremljen v skladu z veljavnimi cestno 
prometnimi predpisi, navodili za varno uporabo in interni standardi posrednika, ki se 
zahtevajo za oddajanje avtodomov v komercialni najem.  
 
V primeru spremenjenih okoliščin glede zahtev pristojnih organov oz. zahtev trga v 
smislu varnejšega in ekonomičnega oddajanja avtodoma v najem bo lastnik opremo 
avtodoma nadgradil oz. dopolnil. 
  
Za skrite napake, ki so bile ob sklenitvi pogodbe posredniku znane ali mu niso mogle 
ostati neznane in za napake ki so ostale, navkljub skrbnemu pregledu posredniku 
neznane, lastnik pa je zanje vedel in jih namenoma zamolčal, odgovarja lastnik. 
 
V primeru, da ima avtodom ob prepustitvi posesti kakšno napako, katere odprava je 
povezana s stroški lahko posrednik od pogodbe odstopi ali pa zahteva, da lastnik na 
svoje stroške napako odpravi. 
 
Primopredajni zapisnik je kot Priloga 1 dodan k pogodbi in je njen sestavni del. 
 

5. člen  
 
V času veljavnosti pogodbe lastnik avtodoma ne more uporabljati za lastne potrebe 
in nosi riziko njegovega morebitnega uničenja ali poškodovanja. 
 
Lastnik lahko preveri brezhibnost delovanja, zagotavljanja varnosti in primernega 
vzdrževanja avtodoma po predhodnem pisnem obvestilu posredniku. 
 
Lastnika bremenijo stroški zagotavljanja tehnične brezhibnosti, delovanja in 
funkcionalnosti ter pristojbin povezanih z oddajanjem avtodoma v najem. 
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6. člen 

 
Lastnik mora avtodom, na lastne stroške zavarovati tako da ustreza zahtevanim 
pogojem oddaje na trgu in tako da obsega kasko zavarovanje do višine 
kupoprodajne cene, zavarovanje opreme in oseb ter zavarovanje proti tretji osebi. 
  
Stroški sklenitve ustreznega zavarovanja bremenijo lastnika.   
 

7. člen  
 
Pogodbeni stranki se lahko ločeno od te pogodbe dogovorita, da bo, proti 
primernemu plačilu, avtodom v celoti vzdrževal v brezhibnem stanju posrednik. 
Morebitni stroški vzdrževanja se lahko pobotajo z nadomestilom za oddajo. 
Posrednik mora o potrebnih večjih popravilih predhodno obvestiti lastnika.  
 
Vzdrževanje avtodoma obsega redno tekoče vzdrževanje, kot tudi vsa potrebna 
popravila in zamenjavo delov, ki so podvrženi normalni obrabi.  
 

8. člen  
 
Zastopnik bo lastnika redno obveščal o zapolnitvi kapacitet avtodoma. 
 
Posrednik bo brez posebnega plačila avtodom redno vzdrževal tako da bo:  
 
- izvajal redno čiščenje in prezračevanje;  
- izvajal redno vzdrževanje in servisne posege (stroški nadomeščenih rezervnih 

delov in potrošni material  bremenijo lastnika); 
- preverjal brezhibnost akumulatorjev; 
- ob zaključku posameznega najema preverjal celotno stanje avtodoma; 
- pripravil avtodom za ponovni najem. 
 

9. člen  
 
V primeru, da na avtodomu ali na njegovem posameznem delu uveljavlja kakšno 
pravico tretji in se s svojo zahtevo obrne na posrednika,  kot tudi če tretji samovoljno 
vzame stvar z avtodoma, mora posrednik o tem obvestiti lastnika, razen če on to že 
ve, sicer mu odgovarja za povzročeno škodo. 
 
V primeru, da ima tretji pravico, ki popolnoma izključuje lastnikovo razpolagalno 
pravico, je ta pogodba razdrta po samem zakonu, lastnik pa mora posredniku povrniti 
škodo, ki mu je zaradi tega nastala. 
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10. člen  

 
Posrednik sprejema reklamacije najemnikov, o njih nemudoma obvešča lastnika in 
izvaja vse potrebno za  zaščito lastnikovih interesov. 
 

11. člen  
 

Posrednik ne odgovarja za škodo ki je posledica nenamenske uporabe oz. katera je 
nastala zaradi naklepnega ali malomarnega ravnanja. 
 

12. člen 
 
Vse poškodbe na avtodomu in opremi, ki dosegajo višino vplačane varščine, mora 
posrednik nemudoma odpraviti in poračunati iz varščine. 
 
Za obrabljenost avtodoma in opreme, katera je posledica redne, normalne rabe, 
posrednik ne odgovarja. 
 

13. člen  
 

V primeru odsvojitve avtodoma tretjemu ta, kot novi lastnik vstopi v obstoječe 
pogodbeno razmerje. Novi lastnik ne more enostransko zahtevati, da mu posrednik 
izroči avtodom pred iztekom roka za katerega je bila pogodba sklenjena. Od trenutka, 
ko je posrednik obveščen o prenosu lastninske pravice na avtodomu sme plačati 
dogovorjen delež najemnine samo novemu lastniku. 
 

14. člen  
 
Po izteku veljavnosti pogodbe bo posrednik avtodom vrnil lastniku. 
 
Lastnik prevzame avtodom na sedežu zastopnika na Zaloški cesti 179 v Ljubljani, oz. 
na lokaciji dogovorjeni s lastnikom. 
 
Ob vrnitvi avtodoma lastniku se sestavi primopredajni zapisnik. Pogoj za izvedbo 
primopredaje so urejene medsebojne finančne obveznosti.  Posrednik ob 
primopredaji pripravi končni obračun medsebojnih obveznosti. Posrednik je upravičen 
zadržati izplačila lastniku, do sporazumne potrditve končnih medsebojnih obveznosti. 
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15. člen  
 
Lastnik se strinja s cenikom in v njem navedenimi pogoji. 
 
Cenik je kot Priloga 2 dodan k pogodbi in je njen sestavni del.  
 
Posrednik lahko iz upravičenega razloga, cenik spremeni, vendar mora o vseh 
sprememba obvestiti lastnika. 
 
Za popuste, navedene v ceniku, ni potrebno soglasje lastnika.  
 
V primeru, da se posrednik odloči za promocijsko akcijo oz. last minute oddajo, mora 
za popuste nad 20%, dobiti soglasje lastnika. 
 

16. člen  
 
Pogodbeni stranki se strinjata, da lastniku pripada 65% dosežene cene najema (cene 
po ceniku, minus morebitni popusti). V primeru, da najemnik avtodoma najame 
dodatne storitve in/ali dodatno opremo, ki ni last lastnika mu od najema teh storitev 
in/ali opreme ne pripada plačilo. 
 
Kadar lastnik sam posreduje najemnika avtodoma ter pri najemu ne sodeluje nobena 
druga agencija mu pripada dodatnih 10 % provizije od dosežene cene najema 
avtodoma (cene po ceniku, minus morebitni popusti). To velja tudi v primeru če takšni 
najemniki najamejo kakšen drug avtodom iz ponudbe posrednika. 
 
Lastnik sam nosi plačilo javnih dajatev in stroške povezane z lastništvom avtodoma, 
ki so potrebni za opravljanje dejavnosti oddaje v najem. 
 

17. člen 
 
Posrednik bo, do 5. dne v mesecu, za pretekli mesec, predložil lastniku obračun 
koriščenja avtodoma. V primeru da avtodom ni bil oddan v najem obračun ni 
potreben. 
 
Posrednik je dolžen prejetih najemnin, ki pripadajo lastniku, plačal v roku 8 dni, od 
dneva prejema računa, izdanega s strani lastnika. 
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Posrednik je dolžan obračun voditi in izdelati v evrih.  
 

18. člen 
  

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa pogodbenih strank in se uporablja od 
________ dalje.  
 
Pogodba je sklenjena za dobo __ let.  
 
Veljavnost pogodbe se avtomatično podaljša za naslednje leto, če nobena od 
pogodbenih strank pogodbe ne odpove najkasneje v roku 3 mesecev pred iztekom 
roka.  
 
V primeru enostranske kršitve pogodbe je pogodbi zvesta stranka upravičena 
odstopiti od pogodbe v roku 30 dni.  
 
Ob prenehanju pogodbe bosta pogodbeni stranki opravili primopredajo ter o tem 
podpisali primopredajni zapisnik. Posrednik bo v roku 30 dni, od dneva podpisa 
primopredajnega zapisnika, lastniku nadomestiti morebitno manjkajočo opremo in 
odpraviti pomanjkljivosti, katere presegajo normalno obrabo pri oddaji avtodoma in 
niso krite z zavarovanjem. 
 

19. člen 
 

Spremembe in dopolnitve pogodbe so veljavne samo, če so sklenjene v pisni obliki. 
 

20. člen  
 

Spore iz te pogodbe ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. 
V  primeru, da sporazum ne bo mogoč, bo za reševanje spora pristojno sodišče v 
Ljubljani. 
 

21. člen  
 

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka 
prejme po en izvod. 
 
 
Lastnik:      Posrednik: 
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Ljubljana, _________________ 


