
SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM PRIKOLICE 
 
1.       Počitniško vozilo lahko najame oseba, ki je starejša od 21 let. Najemnik mora biti državljan 
Republike Slovenije. 
2.       Za sestavo najemne pogodbe za najem počitniške prikolice in sklenitev rezervacije mora 
najemnik posredovati: 

• Točen termin:  

• Priimek in ime:  

•  Naslov:  

•  Kontaktno številko:  

•  Število oseb:  

 
3.       Tako najemojemalec kot tudi najemodajalec se s podpisom najemne pogodbe strinjata z načeli 
splošnih pogojev za najem počitniške prikolice, jih v celoti sprejemata in se zavezujeta, da jih bosta 
spoštovala. S tem postane vse kar je navedeno v teh pogojih pravna obveznost za najemodajalca in 
najemojemalca. 
 
REZERVACIJA 
 Najemojemalec  opravi rezervacijo prikolice preko elektronske pošte. Najemojemalec se ob rezervaciji 
prikolice strinja s pogoji najema. Ob rezervaciji je najemojemalec navedel vse podatke, ki so bili 
zahtevani za najem prikolice (ime in priimek, naslov, kontaktna številka, termin, število oseb). 
S plačilom postane vse, kar je navedeno v pogojih najema pravna obveznost za najemodajalca in 
najemojemalca. V primeru prijave po telefonu ali internetu se šteje, da je najemojemalec sprejel 
določila teh pogojev takrat, ko je telefonsko ali po internetu naročil najem prikolice. 
Najemojemalčeva obveznost je, da ob rezervaciji počitniške prikolice navede resnične podatke.   
 
CENA 
Cena najema prikolice znaša ____ EUR na dan najema počitniške prikolice. Stroške namestitve v 
kampu ob prijavi/odjavi poravna najemojemalec na recepciji kampa (tudi stroške morebitne ne 
nastanjene prikolice). Za plačilo stroškov namestitve v kampu najemodajalec ne odgovarja. Za plačilo 
stroškov kampa velja veljaven cenik kampa, ki je objavljen na njihovi spletni strani.  
 
KAVCIJA za najete stvari znaša 50,00€, katero najemojemalec dobi povrnjeno na svoj transakcijski 
račun.  
 
ODPOVED REZERVACIJE IN PREKINITEV NAJEMA 
 Odpoved rezervacije se plača, in sicer 
- 7 dni pred odhodom – 80% celotne vrednosti najema, vključno s stroški kampa, 
- v okviru 24 ur pred začetkom opravljanja storitve – 95 % celotne vrednosti najema, vključno s stroški 
kampa, 
- ne prevzetje brez odpovedi 100% celotne vrednosti najema, vključno s stroški kampa. 
Odpoved rezervacije vključuje tudi stroške kampa, zaradi ne nastanjene prikolice po ceniku, ki velja za 
kamp in je objavljen na njihovi spletni strani. 
 
V primeru, da najemojemalec na lastno željo predčasno prekine najem, mora to storiti pisno z izjavo o 
prekinitvi. Ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. Ob 
nezmožnosti zagotovitve najema prikolice s strani  najemodajalca zaradi vpliva višje sile, zamude 
predhodnega najemojemalca, se najemodajalec in najemojemalec dogovorita za nadomestni termin 
najema oz. se najemojemalcu vrne že vplačani znesek rezervacije v celoti brez obresti ali drugih 
dodatkov. 



 
PREVZEM IN VRAČILO PRIKOLICE 
 a) Najemojemalec lahko prikolico prevzame na dan najema, do 10. ure, vrniti pa jo mora na dan 
zaključka najema, do 10. ure, če ni drugače dogovorjeno. 
V primeru predčasne prekinitve najema prikolice, je potrebno o tem obvestiti najemodajalca vsaj 1 
(en) dan pred nameravano vrnitvijo, zaradi zagotovitve prevzema prikolice. 
b) Ob vrnitvi mora biti prikolica v enakem stanju kot ob prevzemu. Ob zaključku najema se preveri 
stanje zunanjost prikolice in njene opreme. V primeru ugotovitve poškodb ali drugih odstopanj, se o 
tem obvesti najemodajalca. 
Ob zaključku najema oz. vrnitvi prikolice je potrebno očistiti notranjost in zunanjost prikolice. 
V prikolici je strogo prepovedano kajenje. 
 
OBVEZNOSTI NAJEMOJEMALEC 
 Najemojemalec se zavezuje, da bo v času najema prikolice: 
- spoštoval določila teh pogojev in v skladu z njimi tudi ravnal, 
- vsako poškodovanje prikolice ali opreme v prikolici se plača v trikratnem znesku vrednosti predmeta, 
kot je to navedeno v asortimaju prikolice, 
- s prikolico ravnal kot dober gospodar ter da je ne bo namenoma uničeval ali kako drugače brez 
predhodnega dogovora z najemodajalcem posegal vanjo, 
- vse dokumente in ključe prikolice nosil vedno s seboj; v nasprotnem primeru bo ob morebitni kraji 
stroške v celoti kril sam, 
- odgovarjal za poškodbe in kazni, ki so posledica nespoštovanja predpisov, zakonov, pravil,… 
- v primeru poškodovanja vozila od neznane osebe ali prometne nesreče dogodek prijavil policiji in 
pridobili njen zapisnik, 
- bodo prikolico upravljale izključno osebe, navedene v Pogodbi o najemu in je ne bo posojal oz. dajal 
v podnajem drugim osebam, 
 
OBVEZNOSTI NAJEMODAJALCA 
 
Najemodajalec se zavezuje, da bo: 
- najdene predmete v prikolici po zaključku najema shranil in o tem obvestil najemojemalca, 
Najemodajalec ne prevzema odgovornosti: 
- za lastnino najemojemalcev in potnikov v prikolici, 
- stroške popravil, ki niso bila predhodno dogovorjena in potrjena. 
 

V primeru neupoštevanja pogodbenih členov ali drugih morebitnih sporov je pristojno Okrožno 

sodišče v Ljubljani. 

 

 

 

 

 

 

 



Pogodba je napisana v dveh izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  

Spodaj podpisani najemojemalec izjavljam, da so vsi moji osebni podatki in dokumenti resnični ter da 

sem seznanjen z najemnimi pogoji, s katerimi se s podpisom strinjam.  

Najemojemalec (ime in priimek): ___________________________________________  

Naslov:  ______________________________________________________________                                                       

Pošta:  _______________________________________________________________                                                                

Št. osebnega dokumenta: ________________________________________________                     

Podpis: ______________________________________________________________                                                     

 in  

Najemodajalec: AVTOPRENOVA d. o. o. 

Naslov: Zalaznikova 20  

Pošta: 1000 Ljubljana  

SI 90697839 

SKLEPATA MEDSEBOJNO POGODBO ZA NAJEM POČITNIŠKE PRIKOLICE IN SE ZAVEZUJETA , DA BOSTA 

SPOŠTOVALA VSE TOČKE TE POGODBE.  

ČAS NAJEMA OD:_______________________DO:____________________________  

ŠT. DNI:______________________________________________________________  

VOZILO: _____________________________________________________________  

REG.ŠT.: _____________________________________________________________  

Ljubljana; dne   

 

 


