
Splošni pogoji za najem avtodoma
  
Obe stranki, torej najemnik in najemodajalec se s podpisom teh Splošnih pogojev za najem 
avtodoma obvezujeta, da jih bosta spoštovala v obojestransko zadovoljstvo. Najemnik se 
obvezuje, da bo z vozilom ravnal kot dober gospodar in ga ne bo namenoma uničeval in 
izpostavljal nevarnostim.  

1. REZERVACIJA TERMINA IN ROK PLAČILA  

Najemnik ob prijavi-potrditvi rezervacije podpiše pogodbo z opombo: »Seznanjen sem s splošnimi 
pogoji za najem avtodoma in jih sprejemam«. Tako postane vse, kar je navedeno v teh pogojih 
pravna obveznost za najemodajalca in najemnika. V primeru prijave po telefonu ali internetu se 
šteje, da je potnik sprejel določila teh pogojev takrat, ko je telefonsko ali po internetu naročil najem 
avtodoma. Bistveni pogoj za veljavnost take prijave je plačilo računa v skladu z valuto.  
Ob potrditvi rezervacije vozila se plača 30% celotnega zneska najema. Celotni znesek najema se 
poravna najkasneje 20 dni pred odhodom, v nasprotnem primeru štejemo rezervacijo vozila za 
odpovedano. Pri rezervacijah, ki so opravljene manj kot 30 dni pred začetkom najema, se plačilo 
izvede v enkratnem znesku.  

2. ODPOVED REZERVACIJE  

Pri odpovedi rezervacije se zaračunajo stroški odpovedi rezervacije v višini:  
• odpoved do vključno 30 dni pred predvidenim odhodom 10 % od celotne vrednosti najema  
• odpoved od 29 dni do vključno 22 dni pred predvidenim odhodom 20 % od celotne vrednosti 

najema  
• odpoved od 21 dni do 15 dni 30 % od celotne vrednosti najema.  
• Odpoved od 14 dni do 8 dni 50 % od celotne vrednosti najema  
• Odpoved od 7 do 1 dneva 100 % od celotne vrednosti najema  

• Če se najemnik ne more udeležiti potovanja lahko spremeni (prenese) svojo rezervacijo na 
drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, vendar mora o tem obvestiti najemodajalca. Za vsako 
spremembo že potrjene rezervacije, če je le-ta še mogoča, najemodajalec bremeni najemnika 
za 25 Eur administrativnih stroškov.  
Vsaka sprememba termina potovanja v enem mesecu do odhoda se šteje kot odjava, za katero 
velja tabela odpovednih stroškov.  

3. VARŠČINA IN PREVZEM VOZILA  
 
Ob prevzemu vozila je potrebno pri lastniku vozila položiti varščino v višini 1000 Eur s kreditno 
kartico ali gotovino. Ta vsota je namenjena za pokrivanje naslednjih morebitnih stroškov nastalih v 
trajanju najema vozila:  
• 1% odbitne franšize od vrednosti vozila pri kasko zavarovanju v primeru nesreče ali kraje 

vozila,  
• izgube bonusa pri zavarovalnici,  
• manjkajočo in/ali poškodovano opremo, nepazljivostih....). popravila in poškodbe, ki niso 

vključene v paket kasko zavarovanja (poškodovana oprema)   
To varščino se v primeru nepoškodovane opreme in vozila oziroma ne povzročene škode z vozilom 
vrne najemniku vozila ob povratku, brez obresti.V primeru povzročitve nesreče ali udeležbe v 
nesreči zapade kavcija v celoti, za poškodovanje inventarja oziroma stvari, ki jih ne krije kasko 
zavarovanja pa po obračunanih stroških za odpravo povzročene škode.  



V primeru večjih poškodb ali kraje vozila mora najemnik OBVEZNO zahtevati ogled policije in 
predložiti policijski zapisnik ob povratku. V nasprotnem primeru krije stroške povrnitve vozila v 
prvotno stanje najemnik v celoti. Ob nastanku škodnih primerov in poškodovanja vozila(tudi 
manjših poškodb) je potrebno TAKOJ obvestiti najemodajalca o nastali situaciji.  

4. ČAS PREVZEMA VOZILA IN TRAJANJE NAJEMA  

Vozilo se v visoki sezoni najame od petka do petka (7, 14 in 21 dnevni najem). V visoki sezoni 
najem krajši kot 7 dni ni možen, razen po posebnem dogovoru. Najem izven visoke sezone je 
možen tudi manj kot 7 dni.  
Prevzem/predaja vozila je po dogovoru med 12.00 in 16.00 uro, oziroma med 08.00 in 09.00 uro. 
Izjemoma, po dogovoru je možno tudi drugače.  
Prevzem se potrdi s pregledom vozila (oprema, karoserija, motor) in obojestranskim podpisom 
Primopredajnega zapisnika, ki je podlaga za primopredajo in zavezuje najemnika in lastnika.  
5. VRAČILO VOZILA PO KONČANEM NAJEMU  
Vozilo je potrebno vrniti najkasneje do 09.00 ure. Izven sezone so možni tudi drugačni dogovori 
(zabeležijo se v  
Primopredajni zapisnik).  
V primeru zamude pri vrnitvi najetega vozila do 1 (ene) ure se zaračuna zamudnina v višini 50 Eur. 
Vsaka nadaljnja zamujena ura se obračuna po ceni 100 Eur.  
Vozilo vrne najemnik na mesto, kjer ga je prevzel, razen če ni v najemni pogodbi določeno 
drugače. Ob vrnitvi mora biti vozilo v enakem stanju kot ga je dobil najemnik ob prevzemu. Vozilo 
mora imeti:  
Ob vrnitvi se s Primopredajnim zapisnikom ugotovi stanje vozila in preveri delovanje vseh naprav v 
vozilu. Vse ugotovljene morebitne pomanjkljivosti in poškodbe se vpiše v Prevzemni zapisnik in se 
obračuna po ceniku.  
Najemnik odgovarja za vse poškodbe in pomanjkljivosti, ki se ugotovijo ob predaji avtodoma ob 
povratku. V primeru zamude pri vračilu vozila (višje sile) je najemnik dolžan telefonsko obvestiti 
najemodajalca za vzrok zamude in predviden čas vračila vozila. Podaljšanje najema brez 
predhodnega dogovora ni možno.  
V VOZILU JE STROGO PREPOVEDANO KAJENJE. V primeru nespoštovanja tega določila, se 
najemniku zaračuna dodatno čiščenje v višini 1000 Eur, ki se obračuna pri varščini.  

6. ČIŠTOČA AVTODOMA  

Ob prevzemu vozila se stranki zaračuna obvezno končno čiščenje vozila v znesku 120 Eur. V ta 
znesek je vključena tudi primopredaja vozila, slovenska vinjeta, kemikalija za wc ipd. Stranka 
prevzame vozilo očiščeno znotraj in zunaj, rezervoar odpadne vode je prazen. V enakem stanju se 
vozilo vrne. V primeru izredno umazanega vozila in/ali neizpraznjene WC kasete se dodatno 
zaračunajo stroški čiščenja po ceniku.  
• prazen rezervoar za odpadno vodo  
• poln rezervoar za gorivo (kazalec na zgornji črtici inštrumenta na armaturni plošči - polnjenje 

rezervoarja goriva se zaračuna 25 Eur in znesek manjka goriva) 
• prazno kaseto in očiščeno školjko WC-ja.  

7. POPRAVILA, OKVARE NA AVTODOMU V ČASU NAJEMA  

Vsi posegi v vozilo (tako v motorni kot bivalni del) brez predhodnega dogovora z najemodajalcem 
so prepovedani in za njih materialno odgovarja najemnik. Ne priznavajo se tudi stroški popravil, ki 
niso bili koordinirani in potrjeni s strani najemodajalca.  
Dogovorjene posege na vozilu v tujini je dovoljeno opravljati edino na pooblaščenih servisih za 
vozila FIAT po predhodnem dogovoru z najemodajalcem.  
8. ODGOVORNOST NAJEMNIKA IN OBNAŠANJE PRI PROMETNI NEZGODI  
Določila Zakona o CPP predpisujejo, da mora biti starost najemnika najmanj 21 let in da mora imeti 
veljavno vozniško dovoljenje najmanj 3 leta.  
V primeru, da zavarovalnica zavrne plačilo škode nastale na najetem vozilu iz kakršnihkoli vzrokov, 
je dolžan škodo pokriti najemnik v celoti.  
V primeru prometne nesreče mora najemnik izpolniti obrazec Evropsko poročilo o prometni 
nezgodi in nezgodo OBVEZNO prijaviti policiji.  



Ob vračilu poškodovanega vozila je najemnik dolžan izpolniti poročilo o nesreči. Najemnik mora 
najemodajalcu izročiti ustrezno dokumentacijo in priložiti skico o poškodbah avtodoma. Policijski 
zapisnik mora vsebovati imena in podatke vseh udeležencev nezgode, številko Zelene karte vseh 
soudeleženih vozil v prometni nesreči.  
Najemnik odgovarja neomejeno v primeru škode zaradi preseženega tovora (skupna dovoljena 
teža vozila znaša 3500 kg), prevažanja prepovedanih snovi in oseb z neurejenimi dokumenti 
oziroma brez dokumentov ... skratka do vsega, kar ne dovoljuje zakonodaja v Republiki Sloveniji 
ali drugi državi. 
Za poškodbe, ki ne izhajajo iz prometne nezgode pa odgovarja najemnik sam.  

9. KLJUČI IN DOKUMENTI VOZILA, PROMETNI PREKRŠKI  

Najemnik se obvezuje, da bo dokumente in ključe vozila (vžigalni ključ, ključ za zaklepanje vrat) ob 
zapustitvi vozila nosil VEDNO s seboj. V nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije nastalih 
stroškov v primeru kraje vozila ali izgube le teh na poti.  
Vsi morebitni prekrški oziroma kazni izvirajoče iz tega naslova, ki nastanejo v času najema vozila, 
bremenijo najemnika vozila in zanje tudi materialno in kazensko odgovarja.  

10. ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA  

Najemodajalec skrbi, da je ob odhodu avtodom tehnično brezhiben in brez kakršnekoli okvare, ki bi 
bila po njegovem vedenju lahko vzrok za nezgodo. Najemodajalec ne odgovarja za stvari, ki so bile 
puščene ali pozabljene v avtodomu, tako na poti kot po končanem najemu.  

11. BREZPLAČNO PARKIRANJE VOZIL V ČASU TRAJANJA NAJEMA AVTODOMA  

Brezplačno parkiranje vozil najemnikov na naslovu je izključno na odgovornost in željo najemnikov. 
Za parkiranje vozil najemnikov avtodoma na dvorišču, v času trajanja najema, nima najemodajalec 
oziroma lastnik parkirišča oz. dvorišča sklenjenih nobenih posebnih oziroma dodatnih zavarovanj 
ali varovanj za ta vozila. Najemodajalec bo za ta vozila skrbel in jih varoval pred poškodbami po 
svojih najboljših zmožnostih, vendar poškodbe niso izključene in v nobenem primeru ne bremenijo 
Filitheo d.o.o..  

12. KAMPIRANJE IN UPORABA AVTODOMA IZVEN KAMPOV  

Najemnik avtodoma se zaveže, da bo v posamezni državi dosledno upošteval pravila dovoljenega 
oz. nedovoljenega prenočevanja oz. kampiranja izven kampov. Odgovornost zaradi napačnega oz. 
nedovoljenega parkiranja je v celoti na strani najemnika. V kolikor se avtodom zapečati oz. odpelje 
s strani policije oz. inšpektorske službe, nosi najemnik vse stroške, prav tako mora najemodajalcu 
povrniti izgubo dobička (zaradi morebitne zamude pri vračilu vozila povezane z zaplembo vozila).  

13. SPLOŠNA DOLOČILA  

Pogoji so napisani v dveh enakih izvodih. En izvod prejme najemnik ob prevzemu avtodoma, drugi 
pa ostane lastniku avtodoma. Za vse morebitne spore je pristojno Sodišče v Ljubljani.  

14. STRINJANJE S POGOJI  

Najemnik s svojim podpisom potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji za najem avtodoma. in se 
obvezuje, da jih bo v celoti spoštoval in izvajal.  

Filitheo, d.o.o. 

Najemnik:&   


