
RENT-A-CAR POGODBA 

  

Pogodbo sklepata:  

  

Poritura d.o.o. Celzov trg 3, 2000 Maribor matična številka 56993420000, davčna številka: SI 47443212, 

podružnica na Šlosarjevem trgu 16, 2000 Maribor 

(v nadaljevanju: najemodajalec oziroma lastnik vozila)   

in  

Andrej Čas, Malečnik 85g, EMŠO 1110977503422, kot najemnik, (v nadaljevanju: najemnik) 

 

1. člen 

Uvodne ugotovitve 

 Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:  

- da je najemodajalec lastnik električnega avtomobila iz 3. člena te pogodbe,  

- da najemodajalec odda najemnik pa sprejme  v najem  vozilo navedeno v 3. členu te pogodbe, pod pogoji 

kot je določeno s to pogodbo.  

  

2 . člen 

Trajanje najema 

Najem vozila je dogovorjen za obdobje od 3.3.2016 do 20.3.2016. Vozilo je na dan začetka najema mogoče 

prevzeti po 15:00 uri. Vozilo je na dan zaključka najema potrebno vrniti do 23:59. 

 

3. člen 

Predmet najema 

Predmet najemne pogodbe je vozilo Edison, z registrsko številko MB KJ-234 in opremo. 

 

4. člen 

Cena najema 

  

4.1. Cena najema vozila znaša 100 EUR/dan.   

4.2. V ceno je vključeno:  

- zavarovanje za škodo, povzročeno drugim udeležencem prometne nesreče (zavarovanje AO),  

- zelena karta. 

 



5. člen 

Dolžnost informiranja 

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 vozilo lastnosti, ki so potrebne za rabo 

vozila. 

 

[…] 

 

17. člen  

Voznik 

Voznik najetega vozila je najemnik, z veljavnim vozniškim dovoljenjem. 

Pogodbeni stranki se strinjata, da lahko najeto vozilo vozi tudi oseba, ki ni pogodbena stranka, pod pogojem, 

da je seznanjena z vsebino te pogodbe. 

 

18. člen 

Splošni pogoji 

Ta pogodba je podvržena Splošnim pogojem poslovanja 2013. Pogoji so objavljeni na spletni strani Poriture. 

 

 

19. člen 

Mirno reševanje sporov 

Stranki si morata prizadevati rešiti morebitni spor iz te pogodbe po mirni poti. 

Za morebitne spore v zvezi s to pogodbo ali spore, ki nastanejo iz te pogodbe je pristojno sodišče na Ptuju. 

 

V Mariboru, 1.3.2016 

Za najemodajalca 

 

Najemnik 

AndrejC 



SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PORITURA d.o.o. 20151 

[…] 

3.2.4 V kolikor se zadnji dan najema konča na nedeljo, praznik ali drug dela prost dan pri najemodajalcu, 

mora najemnik parkirati vozilo na voznem parku podružnice najemodajalca na naslovu Šlosarjev trg 16, 

2000 Maribor in ključe vozila pustiti v posebnem predalčniku, ki je za ta namen postavljen ob voznem 

parku. 

 

 

 

  

 

                                                      
1 Splošni pogoji poslovanja 2013 so bili umaknjeni s spletne strani Poriture, ko so pričeli veljati novi Splošni pogoji 

poslovanja 2015. 


