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Uvod 

Brezplačno knjigo o avtodomu in njegovi uporabi pišem, ker sem sam ljubitelj takšnega 

uživanja in bi s to vsebino, ki govori o dopustovanju z avtodomom želel navdušiti še ostale, ki 

sedaj samo razmišljajo o tem. Ker bom vsebine dodajal, kot bodo kazale potrebe in nova 

spoznanja o karavaningu, sem namerno napisal, da jo pišem. Upam, da bo novih vsebin čim 

več, prav tako pa tudi pričakujem, da bom dobil pozitivne odzive s strani bralcev in bomo 

skupaj oblikovali dobro literaturo. 
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Nakup 

O nakupu avtodoma razmišljajte samo v primeru, če boste avtodom uporabljali več, kot samo 

poleti med kolektivnim dopustom. Avtodom je investicija, ki zahteva preveč sredstev, da bi 

bila potem parkirana doma pred hišo in bi jo občudovali sosedi. Avtodom je način življenja in 

tako tudi izbiramo vozilo. Seveda se lahko odločimo za cenejšo varianto, kot je recimo 

rabljeno vozilo, ki ga lahko kupimo že za nekaj tisoč evrov. Če smo se odločili, da bomo sami 

svoj mojster, lahko sami naredimo marsikaj in tako prihranimo. V nasprotnem primeru pa je 

najbolje kupiti nov avtodom, mogoče malo cenejši, potem pa ga z dodatnimi sredstvi dodatno 

opremimo. To je ponavadi nekoliko cenejše, kot če to kupujemo pri trgovcih, ki nam te stvari 

kar zaračunajo. Seveda to opremo dodajamo po naših željah in tudi potrebah. Moje izkušnje 

kažejo, da vsi ne potrebujemo in uporabljamo iste opreme. Malo iznajdljivosti in lahko 

uživamo v hiši na kolesih, tako ob opremljanju kot tudi nato pri uporabi. 

Preden pa se odločite, kaj kupiti, morate vedeti kam, kolikokrat in koliko ljudi bo potovalo. 

Vsekakor svetujem, da vsi tisti, ki razmišljate o nakupu, najprej izkoristite ponudbo najema in 

se prepričate, če sploh ste za takšno preživljanje dopusta. Osnovno opremo vozila, boste 

spoznali v poglavju o opremi. 

 

Najem 

Za najem avtodoma se odločajo predvsem tisti, ki se na dopust odpravijo enkrat, mogoče 

dvakrat na leto. To je najbolj smotrna izbira.  V času daljših počitnic lahko ogromno 

prepotujemo in doživimo veliko lepega in zanimivega. 

Vsekakor svetujem, da vsi tisti, ki nameravate enkrat na leto na dopust in vas mika avtodom, 

le tega ne kupujete, saj to enostavno ni smiselno in ne racionalno. 

Pri najemu avtodoma je velika prednost tudi, da vam ni treba skrbeti za samo vozilo. Za vse to 

poskrbi najemodajalec. Vi samo pridete, vozilo pregledate, uredite dokumentacijo, naložite 

stvari in že uživate. Tudi ob vračilu se samo potrudite, da je vozilo kolikor toliko čisto in 

pospravljeno, da ne bi plačali dodatnih stroškov čiščenja. Čas prevzema ali predaje vozila 

traja največ 30 minut. 

Najemodajalec poskrbi tudi za vodo v kuhinji, kopalnici ter kemikalije v wc, da je ta 

uporaben. Gorivo za samo vozilo pa je možno po dogovoru med najemodajalcem in 

najemojemalcem. Tako velik del skrbi pade na najemodajalca. Če pa imate vozilo v lasti, je 

potrebno urediti in pregledati kup stvari, da je naše potovanje varno in brez nepotrebnih težav 

in izdatkov, kar pomeni, da vam ni potrebno skrbeti za morebitna popravila, zavarovanja, 

vinjeto, gume.. 

Osnovno opremo vozila boste spoznali v poglavju o opremi. 

 

Izbira avtodoma 

Kot sem že napisal, pomembno pri izbiri avtodoma, pa naj si gre za nakup ali najem, je v 

veliki meri odvisna od vas Upoštevati je potrebno koliko ljudi potuje, kam potujete, koliko 

opreme in prtljage boste vzeli s seboj, kako boste poskrbeli za prehrano in pijačo. Najboljša 

izbira je seveda novejše vozilo, katerega nakup zmanjšuje možnost okvar, ki nam lahko 

pokvarijo dopust. Če bosta vozilo uporabljala samo dve osebi, potem je logična izbira manjše 

in zato bolj mobilno vozilo. Če smo veliki porabniki oblek, je dobro, da ima avtodom dovolj 

takšnih prostorov kamor lahko vse to lepo zložimo in pospravimo. V poletnem času skoraj ni 

težav pri izbiri, če pa se odpravljamo v zimskem času, je dobro vedeti, kako je z gretjem 

(elektrika, plin ali pogonsko gorivo ) prav tako pa zna biti velik problem tudi velikost vozila.  

Vedeti moramo, da je notranjost katerega koli vozila zelo majhna v primerjavi s tem, na kaj 

smo navajeni. Če nas ujame slabo vreme in smo dan ali dva obsojeni samo na notranjost 
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vozila, lahko pride do nesoglasij prav zaradi pomanjkanja prostora.  V avtodomu moram imeti 

zato tako spalni, kot tudi dnevni in higienski del, da bomo lahko zares uživali. Včasih je 

pomembna tudi dolžina, ki zna vplivati tudi na ceno trajekta ali mostnino. 

POMEMBNO: število oseb, ki lahko prenočujejo in število potnikov, ki se lahko vozijo v 

vozilu ni vedno isto, zato preverite, kako je s tem pri vaši izbiri. 

Maksimalna teža vozila pa ne sme presegati 3500 kilogramov. 

 

Katera znamka je prava 

Pri nakupu avtodoma pa se nam zastavi tudi vprašanje, katero znamko izbrati. Danes na trgu 

ne obstajajo več slabe in dobre znamke. So samo še tiste, ki ponujajo nekaj več za svoj denar. 

Ni pa nujno, da nekaj več pomeni tudi, da je to vredno več investiranega denarja. Pri izbiri je 

najpomembneje, da veste, kaj želite imeti in za koliko denarja. Zato je dobro, preden se 

odločite za nakup, pridobiti informacije na več naslovih. Eden je ta, ki to piše, povprašajte 

tudi tiste, ki že imajo avtodom, preberite kakšno literaturo, izkoristite test. Naj bo to najem, ki 

si ga omogočite sami ali pa pri pooblaščenih prodajalcih. Vsi, ki želijo prodati vozilo, vam 

bodo radi ponudili vozilo v test, vsaj za kakšen dan. Potem pa so tukaj še manjše skrivnosti, ki 

jih poznamo samo uporabniki avtodomov, od tega, kakšna naj bo kuhinja, kopalnica, wc, 

bivalni del. Vse to skupaj vam bo dalo pravo sliko o tem, kaj je najbolje za vas. Prav zaradi 

tega je pomembno, da vozilo testirate in ugotovite uporabnost wc in kopalnice, kako je s 

postavitvijo kuhinjskega dela in jedilnice. Vsaka znamka ima svoje postavitve notranjosti. 

Pomemben je tudi hladilnik, predvsem velikost in ali ima zamrzovalni del. 

 

Oprema v avtodomu 

Poleg standardne že vgrajene opreme, ki jo kupite skupaj z vozilom: kuhinja s hladilnikom, 

kopalnica, wc, spalnica, jedilnica, razne omarice, prtljažni del, zaščita sprednjih stekel in 

seveda osnovno vozilo, moramo obvezno dodati še nekaj »drobnarij«. Kako velik hladilnik 

naročiti, z zamrzovalnikom ali brez? Avtodom je zelo majhno stanovanje in ko ga kupujete, 

pomislite ravno na to, kaj vse boste potrebovali v njem. Naj vas ne bo sram izreči želje, 

prodajalec pa vam bo povedal ali je to izvedljivo ali ne. 

Zaradi uporabnosti in enostavnosti je zelo pomembno, kako sta sestavljena kopalnica in wc. 

Včasih sta celo ločena. Če pa sta v istem prostoru ( večina vozil ima takšno razporeditev ), je 

najbolje, da sta ločena z vrati tuša. Zelo priporočljivo je tudi, da je tuš kabina nekoliko nižja, 

saj tako preprečimo »poplavo« v wc-ju ko se tuširamo. 

Gretje vozila je lahko plinsko ali pa kar na pogonsko gorivo iz vozila. Vsaka od variant ima 

svoje prednosti in slabosti. Pri plinski instalaciji je najbolj primerna tista za dve jeklenki in 

avtomatskim regulacijskim ventilom. Varnostni ventil pa mora biti tudi vgrajen, saj skrbi za 

varnost in možnost uporabe plina med vožnjo. 

Najboljša je plinska napeljava, sestavljena iz dveh jeklenk in varnostnega regulirnega ventila.   

Potreben je tudi dodatni akumulator za bivalni del, ki nam omogoča razsvetljavo in gretje. 

Električni priključki naj bi bili sestavljeni iz vsaj dveh EU. vtičnic, podaljška in razdelilnega 

kabla.  

Tenda naj bo dovolj velika, da bo uživanje v senci bolj prijetno. Potrebne pa so še izravnalne 

podloge, predvsem ena nepremočljiva za pred vhod v vozilo. Manjkati pa ne sme tudi cev za 

natakanje vode in mogoče še daljša cev za izpust umazane vode. 

Vsekakor pa ne smemo pozabiti še sedežne garniture za uživanje na prostem. Vse našteto 

mora imeti tudi vozilo, ki ga najemamo za svoje dopustovanje. Ne pozabimo še na jedilni in 

ostali pribor, ki spada v kuhinjo. 

Mogoče pomislimo še na agregat, ki pa mora imeti tišje delovanje, da ne motimo sosedov. 
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Kako se pripravimo na pot 

Pripravimo se povsem enako, kot smo se pripravljali do sedaj, samo da imamo sedaj bistveno 

manj težav s prostorom. Tudi pripravljeni smo lahko bistveno hitreje. Ker smo mobilni in 

nismo vezani na uro, razen če moramo uporabiti trajekt, lahko priprave tudi podaljšamo. 

Predvsem pa je pomembno, da imamo s seboj dovolj plina, ki ga potrebujemo za kuhanje in 

delovanje hladilnika. Vode naj bi imeli toliko, da je bo dovolj do naslednje destinacije, na 

kateri jo bomo lahko dotočili, če seveda ne želimo tega početi na bencinskih črpalkah, čeprav 

s tem seveda ni nič narobe. Hrano je najbolje zložiti v že ohlajen hladilnik. 

Seveda ne smemo pozabiti na kemikalije za wc školjko in vse to, kar posameznik misli, da bo 

potreboval na poti. 

Velika prednost takega načina potovanja pa je tudi ta, da se na pot lahko odpravimo, čeprav 

tega sploh nismo načrtovali. Lastniki avtodoma imamo vozila vedno pripravljena za odhod. 

Naložimo garderobo in že smo na poti. 

 

Kako načrtovati pot 

Pomembno je da ne načrtujemo predolgih voženj v enem kosu. Maksimalno naj bo to 400 do 

500 km,. razen seveda, če potem ne ostanemo na enem mestu dlje časa. Načrtujemo, kje bomo 

spali, če so razdalje daljše od zgoraj navedenih razdalj.. Najbolje je, da za spanje poiščemo za 

to primerne in tudi namenjene prostore, kot so PZA- postajališče za avtodom ali pa parkirišča, 

ki so namenjena prav v ta namen. Moramo vedeti, da je naše vozilo daljše in v vsako zakotno 

luknjico ne moremo parkirati. Ne pozabimo pa tudi na varnost, zato bodimo nadvse previdni. 

V nadaljevanju pa je vse odvisno od ciljev, ki smo si jih zadali in si jih želimo ogledati. 

Izbirajte med cestami, ki so dovolj široke in nimajo prenizkih podvozov, saj je avtodom širok 

vsaj 2,5 m in visok okoli 3m ali višji. Seveda pa zna biti tudi dolžina vozila lahko za 

neveščega voznika problem. Prostori, kjer lahko parkirate, so označeni tako, da takoj dobite tu 

informacijo ali je mogoče izpustiti umazano vodo, jo dotočiti in tudi urediti wc kaseto. 

V tujini imajo bolj znane destinacije tudi na bencinskih črpalkah prostor namenjen 

avtodomom, vse več bencinskih črpalk, tudi pri nas je že opremljenih s posebnimi prostori za 

izpust. Obstajajo pa seveda dve vrsti prostorov, brezplačni in pa plačljivi. Ko pa imate že 

malo več izkušenj, pa že sami najdete  prostor, ki ni ne eno ne drugo, pa vseeno primere. 

 

Kaj moramo vedeti o parkiranju 

Po različnih državah imajo parkiranje različno urejeno. Danes lahko vse te informacije 

najdemo na svetovnem spletu, nekaj pa sem jih  napisal tudi v nadaljevanju. 

Hrvaška v glavni sezoni skoraj ne dovoljuje parkirati izven avtokampov. Ko le ta mine, pa 

skoraj ni težav. PZA- jev tudi ni, tako da oskrba skoraj da ni možna drugače kot v kampu, 

razen seveda, če se ne ozirate na to kam, izpustite umazano vodo iz kuhinje ali wc-ja. 

Nekaj informacij:  www.campanion.net. Lahko pa spremljate kar nekaj Facebook strani na to 

temo: https://www.facebook.com/groups/676298299169100/, je le ena, na kateri si uporabniki 

AD izmenjujejo mnenja in izkušnje. 

Druge EU države pa imajo urejene PZA in  tudi druge oblike hitrih postankov. 

www.campanion.net
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Danska, denimo, ima oskrbno postajo skoraj na vsaki bencinski črpalki, kar se počasi dogaja 

tudi v Sloveniji. 

Švedska, skoraj da ne komplicira, če prenočujete na urejenih parkiriščih, prav tako Nemčija. 

V Franciji je potrebno za to povprašat. 

Italija, kot urejena avtodomarska država ima skoraj najmanj omejitev. Torej, če ni znaka za 

prepoved parkiranja, je načeloma dovoljeno, če pa se odločite tudi prenočevati, malo 

povprašajte. 

Dobra varianta so tudi privatne gostilne. Če se pri njih ustavite na večerji,vam bodo 

najverjetneje dovolili tudi prenočevanje. 

Ko vozilo parkiramo v zaprtem prostoru trajektne garaže, moramo vse sisteme, vključno s 

hladilnikom izklopiti. Na to nas sicer tudi opozorijo, toda dobro vedeti v naprej. 

 

Cene parkirišč in kampov 

Cene so zelo različne, odvisno tudi od sezone; od nekaj eurov, do nekaj 10 eurov. Vprašanje 

je samo, kaj ti za ta denar ponudijo. Lahko naletite na urejeno ali pa tudi na zelo zanemarjena 

postajališča ali kampe. Preden se odločite kje boste parkirali, si preberite mnenja drugih, saj 

so te informacije zelo lahko dostopne in jih nekaj najdete tudi spodaj. 

Vse več lastnikov kampov pa se odloča, da bodo imeli odprto tudi za božično silvestrske 

praznike. Ni ga lepšega kot praznovati novo leto na toplem, v neposredni bližini morja. 

V izdelavi pa je tudi nov portal za preverjanje zasedenosti kampov v realnem času: 

www.campanion.net. Tukaj boste v letu 2016 že lahko izbirali svojo destinacijo. 

 

Časovni okvir potovanja 

Zelo pomembno je narediti časovni okvir potovanja, kajti od tega je odvisno, kako bomo 

preživeli svoj dragoceni dopust. Je pa prednost avtodoma v tem, da se lahko sproti odločamo, 

ali na doseženem cilju ostanemo ali ne. Lahko naredimo kakšno vmesno postajo ali pa katero 

preskočimo, če seveda nimamo rezerviranega kampa ali trajekta. Pri trajektu načeloma ne 

moremo izbirati, razen v določenih pristaniščih.. V pristanišču Dover, ki je izhodiščna luka za 

Anglijo, lahko počakamo dan ali dva na ugodnejšo ceno prevoza. Cena pa je lahko ugodnejša, 

če prevoz rezerviramo nekaj tednov prej. Tam lahko počakamo tudi na cenovno ugodnejšo 

varianto. 

Pri kampih pa je tako, da jih je na razdalji nekaj kilometrov po navadi več in si lahko najprej 

ogledamo, potem pa se odločimo. Predvsem pa je avtodom namenjen raziskovanju in 

uživanju v krajih, ki so mogoče malo manj obiskani, toda še vedno dovolj, če ne celo bolj 

zanimivi.  

 

Težave, ki lahko nastopijo 

Lahko teh težav ni. Dogaja se, da pregori kakšna žarnica, se odvije kakšen vijak, pregori 

varovalka. Pomembno je, da spremljamo kontrolno ploščo, ki nam kaže stanje količine 

sanitarne vode, umazane vode v wc-ju in najbolj pomembno, koliko moči imamo še v 

www.campanion.net


 

 

 
7 

 

akumulatorjih. Slednje je zelo pomembno, kajti, če izpraznimo motornega, kot tudi bivalnega, 

nastopijo težave. Ta dva akumulatorja morata biti obvezno ločena. Zgodi pa se lahko 

poškodba vozila ali tudi poškodba notranje opreme. Prav tako je potrebno nadzorovati tudi 

količino plina. Če nam le tega zmanjka, bomo v večini državah morali poleg plina kupiti tudi 

jeklenko, ki nam bo potem ostala v spomin na preživeti dopust. Samo določene države, kot so 

recimo Španija, omogoča najem jeklenk. 

 

Prednosti in slabosti 

Oblika vozila: manjše je vozilo, manjša je poraba goriva. Največjo porabo imajo vozila z 

nadstreškom (mansardo). Pri dovolj veliki moči motorja je razlika do 3 litre goriva na 

prevoženih 100 kilometrov. Pomembna je tudi hitrost vožnje: 90-100 km/uro je tista, ki je za 

večino  največkrat omenjena. 

Gretje notranjosti: če za to uporabljamo pogonsko gorivo iz samega vozila, imamo tega 

načeloma vedno dovolj. Če pa za to uporabljamo plin, moramo količino v jeklenkah pred 

odhodom dobro preveriti, saj je poraba plina v zimskem času kar velika. Kot že omenjeno, v 

tujini ne moremo naših jeklenk zamenjati. Najboljša rešitev je vedno polna rezervna jeklenka, 

saj ima vsako serijsko vozilo prostora za dve. Na elektriko se grejemo takrat, ko smo 

priključeni na električno omrežje. Uvajajo se tudi druge oblike, ki pa še niso cenovno 

sprejemljive. 

Uporaba pozimi: zelo prijetno doživetje, ki pa zahteva kar nekaj priprave. O tem kdaj drugič. 

Mansarda: zelo dobra rešitev za udobno spanje, toda kot sem že napisal, je poraba goriva 

zaradi tega višja od 1-2 litra na 100 prevoženih kilometrov. 

Okno na zadnji steni: zelo priporočljivo zaradi pregleda pri vožnji in parkiranja. 

Prtljažnik na strehi: večja poraba goriva, pa tudi maksimalna obremenitev je lahko problem 

zaradi tega. 

Kolesa na zadnjem delu: vedno moramo imeti v mislih, da je vozilo zaradi tega tudi daljše. 

Kamera za parkiranje: dober pripomoček, ki pa vedno ne pomaga dovolj.. V avtodomu nikoli 

nismo sami, zato naj nam pri tesnem parkiranju nekdo pomaga pri kontroli zadnjega dela 

vozila. 

 

Povezave kjer najdete dobre informacije 

Tukaj je nekaj povezav, ki vam bodo v pomoč pri vaši izbiri: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Slovenski%20avtodomarji 

YouTube: https://bit.ly/3lP4dHP, posnetki poti. 

 

Kje lahko objavite svoja doživetja 

Svoja doživetja lahko tudi objavite, če seveda to želite. Na teh mestih lahko najdete tudi 

informacije za načrtovanje vaše poti. S tem pa drugim olajšate odločitev, pred katero ste bili 

tudi vi, preden ste se odločili za ta korak.  

Kar nekaj popotnikov piše svojo spletno stran in tako širi vedenje o  takšnem dopustovanju 

med ostale. 

 

Internet nam lahko veliko pomaga 

Na internetu je danes napisano praktično vse na to temo, razen seveda majhnih skrivnosti, ki 

jih poznajo samo uporabniki. Pobrskajte po spletnih straneh ponudnikov najemov in 

prodajalcev. Ali pa, https://www.facebook.com/groups/676298299169100/, 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Slovenski%20avtodomarji, dober zbir informacij. 

YouTube: https://bit.ly/3lP4dHP, posnetki poti. 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Slovenski%20avtodomarji
https://bit.ly/3lP4dHP
https://www.facebook.com/groups/676298299169100/
https://www.facebook.com/search/top/?q=Slovenski%20avtodomarji
https://bit.ly/3lP4dHP
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Povprašajte tudi tiste, ki že imajo avtodom, saj so lastniki velik vir informacij, predvsem 

majhnih, tistih, ki amaterjem mogoče sploh ne pridejo na misel. 

Vsi kampi, kot tudi trajektne luke imajo svoje spletne strani, ki so vir dobrih informacij. 

Najboljše informacije pa dobite na spletnih straneh, tistih, ki svoja doživetja javno objavimo: 

www.preberite.si/z-avtodomom-na-svedsko-dansko-nemcijo-in-avstrijo-1-del/ 

 

Zaključek 

Za konec naj napišem, da upam, da sem s temi vrsticami olajšal odločitev marsikomu, ki se 

odloča za tak način potovanja ali dopustovanja. Predvsem pa ne pozabite, da je to način 

preživljanja dopusta, ki je drugačen od vseh drugih, saj ga oblikujemo sami za svoje veselje. 

http://www.preberite.si/z-avtodomom-na-svedsko-dansko-nemcijo-in-avstrijo-1-del/
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