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Uvod 

 

Zagotovo ima vsak od nas nekaj najljubših načinov preživljanja prostega časa, pa naj bo to 

popoldanska urica v naravi ali pa obvezen vsakoletni obisk točno določenega kraja. Res je, 

vsake toliko časa si vsi zaslužimo oddih, ki nas napolni z energijo za nove delovne podvige, 

hkrati pa nam prosti dnevi nudijo tudi veliko možnosti za kvalitetno preživljanje časa s svojimi 

najbližjimi.  

Med vrstami preživljanja počitnic so potovanja z avtodomom v vzponu, saj vsi vemo, koliko 

negotovosti v zadnjih časih preži na nas. Poleg tega pa so sodobni avtodomi prave majhne hiše 

na kolesih, ki so urejene samo za to, da vam ustrežejo v največji mogoči meri.  

Tisti, ki se je že kdaj na pot odpravil z avtodomom, ve, da je to prav posebno doživetje. Z 

avtodomom občutite svobodo, ki je ne nudi nobena druga oblika počitnic – greste, kamor 

želite in kadar želite. To pomeni, da ste neodvisni od lokacije in ure, pri čemer odpadejo 

rezervacije nastanitev, razna usklajevanja in čakanja. Dejansko lahko vsak dan prenočite nekje 

drugje, če vam kje ni všeč, pa se preprosto odpeljete naprej. Avtodom omogoča tudi pristen 

stik z naravo in obisk destinacij po vaših željah. Če želite na nekem kraju ostati več dni, ni težav, 

če si želite več časa vzeti za ogled neke turistične znamenitosti, prav tako ne. Avtodom vas 

potrpežljivo čaka in nikoli ne priganja.  

Bi si sploh lahko želeli še kaj boljšega? Avtodom ob vsem tem nudi udobje, kot ste ga vajeni 

doma. Sodobno avtodomi so zasnovani tako, da imajo dovolj prostora tako za kuhanje in 

pripravo hrane kot spanje, osebno nego in druženje. Vsa oprema je izdelana točno s temi 

nameni, zato lahko verjamete, da izdelovalci zelo pametno izkoristijo vsak centimeter vozila 

in nudijo domiselne rešitve, ki hitro očarajo še tako zahtevnega uporabnika.  

Ste torej pripravljeni na potovanje z avtodomom, ki vam bo v spominu ostalo do konca 

življenja? Preden se odpravite na to življenjsko dogodivščino, preberite še nekaj nasvetov o 

tem, kaj vse je dobro preveriti pred odhodom, poleg tega pa vam bomo zaupali še nekaj 

vrhunskih trikov, ki vam bodo povprečno izkušnjo z avtodomom spremenili v naravnost 

popolno. Takšno, da jo boste hoteli ponavljati znova in znova. 
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Koristni napotki za potovanje z avtodomom 

 

Avtodom kot vozilo seveda zahteva nekaj pozornosti, saj lahko le tako kar najbolje služi 

svojemu namenu in izpolnjuje vaše želje. Preden se z avtodomom odpravite na pot, morate 

preveriti nekaj osnovnih stvari, kot so primerno napolnjene pnevmatike, ustrezno očiščen 

rezervoar za čisto vodo, plinska jeklenka, primerno zavarovan tovor in podobno. Prepričajte 

se, da so vse tehnične lastnosti na mestu, saj med potjo ne želite negativnih presenečenj.  

V kolikor se z avtodomom na pot odpravljate sploh prvič, pa boste imeli nekaj več dela tudi s 

samo prtljago (načeloma imajo avtodomi dovolj prostora tudi za dodatno opremo po vaših 

željah) in načrtovanjem poti. Začetnikom zato priporočamo, da si naredijo kar seznam vseh 

pripomočkov, ki jih nameravajo vzeti s seboj, saj je tako manj možnosti, da bi kakšno stvar 

pozabili in si s tem pokvarili počitnice.  

Za vse, ki se na potovanje z avtodomom odpravljate prvič, imamo še nekaj koristnih napotkov. 

Ne pozabite, da se med vožnjo po avtodomu ne smete sprehajati, prav tako ne ležati v postelji. 

Vožnji so namenjeni zgolj in samo sedeži, zato morate izbrati avtodom, ki ustreza številu 

potnikov. Verjamemo, da boste na svojo prvo pot z avtodomom vzeli veliko prtljage. Pozorni 

bodite na to, da teža vsega skupaj ne bo presegla največje dovoljene, saj je ta zakonsko 

določena, prav tako je dobro, da težje kose prtljage položite čim nižje, tista lažja prtljaga pa 

naj bo bolj pri vrhu. S tem poskrbite za primerno stabilizacijo vozila.  

Preden se odpravite na pot, dobro preverite, da so omare, strešna okna in lopute zaprti. S tem 

bo tovor ostal dobro zavarovan. Če avtodoma še ne poznate, je dobro, da ga pred prvo daljšo 

vožnjo preizkusite: zapeljite se po bližnji okolici, začutite samo vozilo in njegovo 'obnašanje', 

preverite, kako se pelje skozi ovinke in koliko prostora potrebuje za obračanje, nastavite 

ogledala … Med vožnjo pa seveda ne pozabite na pogoste postanke, saj znajo biti dolga 

potovanja naporna. 
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Za varnost vozila, tehnične podrobnosti in vso osnovno opremo ste poskrbeli, s tem pa tudi za 

to, da boste zanesljivo prišli na cilj.  

 

Kaj pa vse ostalo? 

Kje ste tu vi, vaše počutje in morebitno dodatno udobje? 

Kje so tiste majhne stvari, ki vas radostijo in napolnijo z veseljem? 

 

Predlagamo, da svojo izkušnjo preživljanja oddiha dvignete na višjo raven. Kako? Tako, da 

poskrbite, da vam bo na potovanju še bolj prijetno in da boste poleg udobne vožnje doživeli 

še veliko več – vse, kar vam lahko avtodomarstvo ponudi. Trdno smo prepričani, da lahko svoje 

počitnice s pomočjo naših nasvetov dodatno obogatite in nadgradite, dobite kakšno novo 

idejo za kvalitetno preživet prosti čas ter se sprostite, spočijete in napolnite z neko novo 

energijo – tako, kot si tudi zaslužite. 

Vaše potovanje z avtodomom naj bo predvsem sproščeno. Ne hitite, raje si vzemite več časa. 

Ne načrtujte predolgih poti naenkrat, preveč ogledov in aktivnosti, saj se boste lahko zlahka 

ujeli v past, ki ji rečemo stres. Oddih je namenjen temu, da vidite in doživite nekaj novega, 

hkrati pa upočasnite ritem in se vsaj za nekaj časa oddaljite od napornega tempa, ki vas 

vsakodnevno preganja. Poglejmo, kaj vse vam lahko pri tem pomaga. 



 

 
 

6 Brezplačna e-knjiga: 10 nasvetov za popolno potovanje z avtodomom 

Brez česa na oddihu z avtodomom preprosto ne gre? 

 

Kadar govorimo o počitnicah z avtodomom, ne moremo mimo opreme, ki lahko naš oddih 

naredijo še bolj udoben, prijeten, zabaven in aktiven, sam avtodom pa lahko z njeno pomočjo 

postane še bolj praktičen in vsestransko uporaben. O čem govorimo? 

Si predstavljate bivanje v avtodomu, ko je zunaj več kot 30 stopinj Celzija? Klimatska naprava 

bo v tem primeru več kot dobrodošla, prav tako različna hladilna oprema za avtodomarje, da 

o čistilih, ki pripomorejo k snažni notranjosti in zunanjosti, sploh ne govorimo. Ne pozabite na 

senco, ki jo zagotavlja kvalitetna tenda, seveda pa si marsikdo pravega dopusta ne predstavlja 

niti brez okusnih jedi z žara. Da bo gurmanska izkušnja sredi narave nekoliko udobnejša in da 

boste lahko večerjali s čudovitim pogledom na sončni zahod, si priskrbite mizo in stole, kakšno 

zunanjo podlogo ali pa celo zunanjo kuhinjo, ki je prilagojena avtodomarjem. In kaj je lepšega 

kot počitek med drevesi? S seboj vzemite visečo mrežo ali ležalnik, postavite ga na izbrano 

lokacijo in samo – uživajte. Za tiste, ki bi radi raziskovali tudi okolico in del svojega dopusta 

preživeli nekoliko aktivnejše, priporočamo uporabo koles ali električnih koles, morda pa vam 

bi prav prišel celo električni skiro ali skuter – da si boste lahko ogledali tudi težko dostopno 

središče mesta, ki si ga že tako dolgo želite obiskati.  

Skupaj z nami se podajte na nepozabno pustolovščino z avtodomom! 
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1. Ustvarite prijetno klimo ne glede na vreme 

 

Bivanje v neznosni vročini ni nič kaj prijetno. Še posebej v vozilu zna biti poletna vročina res 

mučna, zato se med potovanjem radi zatečemo h klimatski napravi. Za počitnice v avtodomu 

je najprimernejša strešna klimatska naprava, ki se zaradi svoje aerodinamične oblike 

popolnoma zlije z vozilom, hkrati pa med vožnjo ne povzroča nobenih težav. Namesti se jo v 

obstoječo odprtino za okno, če avtodom te nima, pa jo izkušeni strokovnjaki brez večjih težav 

ustvarijo ter vam s tem zagotovijo možnost ves čas kvalitetnega ozračja. Klimatska naprava 

Dometic FreshJet je tako majhna, da dovoljuje hkratno namestitev še ene podobne naprave, 

satelitskega krožnika ali pa kar solarnih panelov.  

Strešna klima je tudi lahka in izredno tiha, tako 

da vas med počitkom zagotovo ne bo motila, 

poleg vsega pa vašega omrežja v nobenem 

primeru ne bo pretirano obremenjevala. Deluje 

varčno, ima mehak zagon, visoko zmogljivost 

hlajenja, zrak pa bo poleg ohlajanja tudi 

primerno razvlažila. Poleg vsega je opremljena z 

elegantno LED-osvetlitvijo, ki poskrbi za prijetno 

in intimnejše vzdušje, omogoča pa tudi izredno 

prilagodljiv pretok zraka, saj ga lahko povsem po svojih željah prilagajate v različne smeri ter 

tako poskrbite za najbolj optimalno ohlajen prostor. Uporaba strešne klimatske naprave je 

preprosta, saj zraven dobite daljinski upravljalnik, ki omogoča hitro in enostavno upravljanje 

naprave. 

Še vedno menite, da klimatske naprave v avtodomu ne potrebujete? Če pomislite na to, da je 

avtodom vaš drugi dom na kolesih, svetujemo, da razmislite še enkrat. Še posebej, če boste 

avtodom uporabljali pogosto, se bo klimatska naprava izkazala za zelo učinkovito pomočnico, 

ki bo poskrbela za kar najboljše počutje tako vas kot vaših bližnjih. 
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2. Sredi poletne vročine se prileže senca 

 

Večina ljudi si želi več časa, ki bi ga lahko preživeli na prostem. Potovanje z avtodomom nudi 

ravno to – svojo hišo na kolesih parkirate na določenem mestu, potem pa se lahko podate v 

raziskovanje okolice. A če iz avtodoma, v katerem zaradi klime vlada odlično ozračje, vsakič 

stopite neposredno na vroče sonce, zna biti vaše počitnikovanje kar malce naporno.  

Domiselno rešitev za tovrstne težave predstavlja tenda, ki omogoča prijetno senco, hkrati pa 

kvalitetno zaščito pred padavinami. Obvaruje vas torej vročih sončnih žarkov in dežnih kapljic, 

ki vas tako ne bodo več presenetile. Skrbno izbrana tenda je izdelana tako, da omogoča kar 

najpreprostejšo namestitev, saj za to 

potrebujete le primerno letvico. Ob nakupu 

tende se seveda pozanimajte tudi o tem, iz 

katerih materialov je izdelana. Aluminijasto 

ohišje je odporno na korozijo, medtem ko 

bo platno, izdelano iz pravih materialov, na 

primer polivinilklorid in poliester, zdržalo 

kar najdlje. Na voljo imate več barvnih 

odtenkov in kombinacij, tako da ste lahko prepričani, da bo nova tenda tudi zanimiv estetski 

dodatek vašemu počitniškemu vozilu. Morda bi vam še najbolje odgovarjala klasična različica 

tende, ki vsebuje tradicionalno ročko za navijanje platna, hkrati pa ima posebej ojačana kolena 

podpornih nog in resnično dolg izvlek platna. Ali pa bi morda imeli nekaj bolj modernega, 

inovativnega? Izbira je res pestra, zato menimo, da boste nad njo navdušeni.  

Tende so izredno prilagodljive in primerne ne le za avtodome, temveč tudi za druga počitniška 

vozila, na primer za prikolice ali pa za terenska vozila. Izberite takšno, ki vam bo dobro služila, 

ki bo dovolj stabilna tudi v vetru in ki bo svoje naloge opravljala naravnost brezhibno. Tako 

boste lahko hitro pozabili na razbeljeno pripeko pred vrati avtodoma ali pa na negativna 

presenečenja, ki so povezana s padavinami. Vaš oddih bo v tem primeru še prijetnejši in 

udobnejši.  
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3. Večerjajte pod zvezdnim nebom 

 

Bi želeli v jedeh, ki jih pripravite bodisi v avtodomu bodisi zunaj njega, uživati na prav poseben 

način? Počitnikovanje sredi narave nudi odlične priložnosti za obedovanje na prostem, sami 

pa lahko poskrbite, da bo to tudi udobnejše. Stoli in mize so za zajtrk na prostem zato 

naravnost obvezni, če temu dodamo še kakšne zunanje podloge za posedanje, pa boste sploh 

uživali. Če bi radi celotno izkušnjo še obogatili, priporočamo uporabo zunanje kuhinje, ki je 

izdelana tako, da jo hitro in preprosto postavite, nato pa že pripravljate svoje najljubše jedi. 

Predstavljajte si, da potujete z avtodomom, zaradi dolge vožnje pa vas premaguje utrujenost. 

Bliža se noč, a večer je prijetno topel, v zraku je čutiti vonj po morju ali borovcih, vi pa imate 

za večerni obrok na voljo le jedilni kot, ki je že integriran v vozilu. Zakaj ne bi jedli sredi narave, 

med obrokom pogledovali za zvezdnimi utrinki, poslušali šelestenje drevesnih listov?  

Oprema, kot so zložljive mize in stoli, vam bo pri tem v 

veliko pomoč, prav tako različne blazine oziroma 

podloge, ki jih lahko uporabite za poležavanje na tleh. 

Tovrstno opremo pred potovanjem le zložite poleg 

preostale prtljage in že je pripravljena na uporabo 

takoj, ko se ustavite. Za pripravo obrokov, pa tudi, če 

je to le hitra malica, seveda potrebujete nekaj opreme 

in pripomočkov. Sendvič si tako lahko pripravite v 

integrirani kuhinji, ki je posebej izdelana za potrebe 

tovrstnega oddiha. Če bi si na nekem mestu želeli 

ostati več dni, ali pa bi radi izkoristili lepo vreme za pripravo jedi na prostem, potem pa vam 

bo zagotovo prav prišla zunanja kuhinja. Ta vam bo omogočila dovršeno kuhanje, takšno, kot 

ste ga vajeni doma, hkrati pa bo tisti, ki bo jed pripravljal, ves čas v stiku s preostalimi oziroma 

bo del dogajanja, ki se zlasti ob prijetnem vremenu iz avtodoma preseli na prosto – v naravo, 

kamor se v sodobnem času tako radi zatekamo. Med pripravo večerje pa seveda ne boste ves 

čas zgolj stali za pultom, temveč si lahko privoščite tudi hiter počitek bodisi na praktičnem 

stolu bodisi na primerni blazini, ki jo lahko položite, kamor želite.   
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4. Poskrbite za gurmansko pojedino z žara 

 

Kadar se odločimo za oddih, si pogosto nekaj več časa vzamemo tudi za pripravo obrokov. V 

tempu življenja, ki smo mu priča vsak delovni dan, si namreč le težko vzamemo tisti pravi čas 

za gurmanske užitke. Če je žar že nekaj časa izredno priljubljen pripomoček marsikaterega 

gospodinjstva, pa se ga radi poslužujemo tudi na oddihu. Potovanje z avtodomom je idealna 

priložnost za vse prave žar mojstre. Ustavite se na želeni lokaciji, pripravite vse potrebno in že 

se lahko lotite peke sočnega mesa ali pa kosov vaše najljubše zelenjave. Da, žar vsakemu živilu 

prida tisti prav poseben okus, ki ga naravnost obožujemo, hkrati pa tovrstno pripravo hrane 

povezujemo tudi s prijetnim druženjem. Izkoristite torej možnost žarjenja na prostem, 

sprostite se in si vzemite čas za pripravo svojih najljubših jedi z žara! 

Seveda lahko izbirate med različnimi žari in pripomočki, ki bodo peko 

naredili še preprostejšo. Svetujemo, da izbirate žare z več funkcijami, saj 

boste tako dobili potrebno širino, ki vam bo pomagala do še okusnejših 

in raznovrstnih obrokov. Preverite, koliko površine za peko ima, ali ima 

tudi gorilnik(e), kakšni so materiali, kako priročen je … Dandanes lahko 

dobite že prave presežke, ki so modni in elegantni, hkrati pa neverjetno 

uporabni, seveda pa ne smete pozabiti niti na pripadajoč pribor, ki vam 

omogoča peko na žaru in splošno pripravo jedi po vašem okusu. Tu 

mislimo zlasti na komplete pribora in orodja, pa na nabodala, deske za 

rezanje, nože, predpasnike, stojala, pekače in podobno. Potrebovali pa 

boste tudi kakšen pripomoček za čiščenje (na primer krtačo).  

Prav tako svetujemo, da si na oddihu z avtodomom res vzamete čas zase. Če vam priprava jedi 

na žaru predstavlja užitek, je torej obvezno, da si to vrsto sprostitve privoščite tudi takrat, ko 

potujete z avtodomom. V kolikor imate s seboj žar, boste lahko pripravljali obroke po svojem 

okusu, prav tako vam ne bo treba gledati na čas in druge okoliščine, ki bi vaš dopust lahko 

pokvarile. Naj torej tudi izpred vašega počitniškega vozila zadiši po slastnih jedeh z žara! A ne 

pozabite, da morate vedno uporabljati sveža živila, za kar poskrbijo vaši zvesti 'hladilni 

pomočniki'. 
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5. Naj bodo tudi vsa živila prijetno ohlajena 

 

Verjetno se tudi vam v poletni vročini priležejo prijetno ohlajeno sadje, sladoled, kakšen 

osvežilen jogurt in pijača ravno prave temperature. Kadar ste sredi divjine, pa vse to niti ni 

tako samoumevno, kot se morda zdi. In če želite v naravi preživeti nekaj dni v kosu, je 

naravnost nujno, da imate pri roki napravo, ki bo vsa živila ohranjala dlje časa užitna. 

Seveda, avtodomi imajo hladilnike najpogosteje že serijsko vgrajene, kar je odlično. Pa vendar 

se pogosto zgodi, da bi navdušeni popotniki potrebovali dodatno napravo – stacionarno ali pa 

prenosno. Med napravami, ki jih lahko dodatno namestite v avtodom, je tako lahko tudi 

dodatni hladilnik. Takšni hladilniki so zaradi svojih dimenzij res prikladni. Zasnovani so tako, 

da nudijo kar največjo prostornino, dobro so izolirani, tehnološko so vse bolje opremljeni, 

poleg tega pa so tudi zelo lahki, tako da skupne teže vozila z dodatno napravo ne boste preveč 

obremenili. Izbirate lahko med različnimi barvami in funkcijo zamrzovanja, dandanes pa so 

takšni hladilniki tudi že zelo varčni, tako da celoten sistem res ne bo preobremenjen. Da ne 

govorimo o samem videzu. Sodobni hladilniki za avtodome so lahko pravi modni dodatek. 

Se radi podate na prosto, v naravo, gozdove, si pogosto 

privoščite piknik sredi visokih trav ali pa nekje na 

brezpotju, kamor človeška noga le redko stopi? Se radi 

namakate v morju, pa avtodoma ne morete parkirati na 

plaži? Takrat vam bo prav prišla kvalitetna in priročna 

hladilna torba, ki bo poskrbela, da bodo živila svojo 

svežino ohranila več ur. Moderne hladilne torbe so 

zasnovane tudi tako, da si jih lahko preprosto oprtate na 

ramo ali pa jih nosite s seboj kot priročno nekoliko večjo 

torbico. Kljub svoji praktični velikosti ima torba 

presenetljivo veliko prostornino, ki vam omogoča 

prijetno hlajenje vaše najljubše pijače in hrane. Hladilna 

torba je res nepogrešljiv dodatek vsakega popotnika, ki obožuje piknike ali pa zgolj kakšen 

prigrizek s pijačo na prostem. 
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6. Vsak ima rad urejen in čist (avto)dom 

 

Bivanje v urejenem okolju spada med osnovne potrebe sodobnega človeka. V urejenih in čistih 

prostorih se počutimo bolje, prav tako je vsakemu lastniku vozila všeč, da je njegov jekleni 

konjiček redno negovan. Nič drugače ni pri avtodomih, le da je tu čistoča še pomembnejša, saj 

v njem pripravljamo hrano, spimo, se urejamo … V njem dobesedno živimo.  

Za ohranjanje negovane zunanjosti avtodoma boste tako potrebovali 

eno od osnovnih čistil za zunanje čiščenje (šampon) in pripadajoče 

pripomočke. Temu lahko dodate kakšna specialna čistila, na primer 

čistilo za akril in steklo, čistilo za platišča, podvozje, nerjaveče jeklo, 

ne pozabite pa tudi na odstranjevalce trdovratnih madežev, kot so 

madeži drevesne smole, umazanija s ceste, olja, gorivo, mrčes, in 

podobno. Izberite čistila, ki svoje delo opravijo temeljito, učinkovito 

in brez sledi, se hitro sušijo, njihova poraba pa je varčna. Med 

specialna sredstva bi lahko šteli še odstranjevalec prask in čistilo za 

dežne madeže.  

Pri vzdrževanju čiste notranjosti avtodoma se bo odlično obneslo 

univerzalno čistilo za avtodome, seveda pa boste v avtodomu 

potrebovali še nekaj namenskih izdelkov, na primer čistilo za čiščenje 

kopalniškega pohištva, kuhinjskih površin, hladilnika, tekstila, 

lakiranih površin, nerjavečega jekla in podobno. Vsekakor vam bosta 

prav prišla tudi osvežilec zraka in odstranjevalec vonjav. Če želite, da je vse skupaj še bolj 

praktično, si lahko omislite kakšnega od pripravljenih setov za nego, ki vključujejo različna 

sredstva.  

Z njimi boste poskrbeli, da bo vaš avtodom negovan, vi pa se boste zato v njem počutili res kot 

doma. Ni namreč lepšega, kot oddih preživeti v okolju, ki nam najbolje odgovarja. Verjamemo, 

da boste lahko to dosegli z nekaj čistilnimi sredstvi in pripomočki, ki vam tudi doma olajšajo 

čiščenje.  
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7. Počivajte sredi neokrnjene narave 

 

Da na dopustu ne boste le jedli, kuhali in čistili, če se malo pošalimo, poskrbite, da si boste tudi 

primerno odpočili. Kje se boste, če ne na oddihu, ki si ga, verjamemo, privoščite bolj poredko? 

Seveda se, kadar potujete z avtodomom, prileže raziskovanje okolice, pa vendar si dopust 

največkrat vzamemo zato, da se malce ustavimo in zadihamo s polnimi pljuči. 

V ta namen je dobro, da si omislite vsaj kakšen ležalnik ali priročno visečo mrežo. Če dobro 

premislite, sta to pripomočka, ki na oddihu v bistvu sploh ne smeta manjkati! Izberete lahko 

preprost zložljiv ležalnik z dvignjenim vzglavjem, lahko pa takšnega z nastavljivim senčnikom, 

ki vam bo delal prijetno senco. V vsakem primeru izberite stabilnega in trdnega, izdelan naj bo 

kvalitetno, odlični naj bodo tudi materiali. Preverite 

tudi, koliko prostora zavzema. Prepričani smo, da se bo 

skrbno izbran ležalnik kaj kmalu izkazal za 

nepogrešljivo opremo v avtodomu, poleg tega pa lahko 

takšen pripomoček bolj ali manj redno uporabljate tudi 

doma, na svoji terasi, balkonu ali pa vrtu, kjer vam 

morda manjka le še primeren prostor za počitek.  

Še manj prostora kot praktičen zložljiv ležalnik pa vam bo zavzela lahka viseča mreža, ki jo le 

zložite v praktično embalažo in vzamete s seboj. Verjemite, da vam bo počitek v viseči mreži, 

ki jo namestite med dvema drevesoma, več kot prijal! Da bo njena uporaba varna in da vam 

bo še bolj udobno, izberite takšno iz trpežnega materiala (Ste vedeli, da jih izdelujejo celo iz 

svile za padala?), ki je hkrati dovolj mehak, zračen in udoben. Nekatere imajo priložen tudi 

komarnik oziroma so impregnirane s snovjo, ki odganja različne insekte, dobijo pa se tudi 

takšne, ki imajo neverjetno stabilno ogrodje. 

Na potovanju z avtodomom si morate torej obvezno privoščiti tudi sproščujoč dremež pod 

milim nebom. Če ste ljubitelji knjig, je to idealna priložnost za popoldansko bralno urico, 

ležalniki in viseče mreže pa vam bodo prav prišli tudi na kakšnem pikniku, ki jih prirejate doma, 

zato naj vam ne bo žal nakupa. 
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8. Okolico raziskujte na dveh kolesih 

 

Ljubitelji aktivnih počitnic si raziskovanja okolice brez kolesa sploh ne predstavljajo. A tudi če 

ste bolj kot nad kolesarjenjem navdušeni zgolj nad pohajkovanjem, smo prepričani, da bi vam 

klasično kolo prihranilo tako nekaj časa kot energije. Da ne govorimo o tem, kako zabavno zna 

biti kolesarjenje v dvoje ali s celotno družino. 

Potovanje z avtodomom ima res prav poseben čar, a avtodoma zaradi njegove velikosti 

preprosto ne morete peljati vsepovsod. Zato je najbolje, da s seboj vzamete kolesa. Ko 

avtodom parkirate in se razkomotite, kolo postane odlična možnost za raziskovanje okolice ne 

glede na to, ali je v bližini veliko mesto ali pa polja in prostrani gozdovi, do katerih lahko 

dostopate le peš ali na dveh kolesih. Kolo se za odličnega pomočnika lahko izkaže skozi celoten 

dan: zjutraj lahko z njim na hitro skočite po kruh v bližnjo pekarno ali pa vas pelje po kakšnih 

drugih nujnih opravkih. Dopoldanski ogled okolice bo s pomočjo kolesa hitrejši in mobilnejši, 

med popoldansko vožnjo na plažo na drugi strani zaliva pa vas bo spremljal osvežilen vetrič. S 

kolesom se lahko odpravite tudi na ogled bližnjega mesta, koncert, otroško igrišče, ki ste ga 

opazili med potjo, ali romantično večerjo v dvoje.  

Seveda pa izbor kolesa, ki ga boste vzeli na 

potovanje z avtodomom, prilagodite nekaj 

dejavnikom. Za tiste, ki se radi podite po 

gozdnih poteh in drugih nedostopnih 

predelih, bodo najprimernejša gorska 

kolesa, druga skrajnost pa so cestna kolesa. 

Za tiste, ki boste kolesarili tako po asfaltu kot kakšnih makadamskih poteh z rahlim do zmernim 

naklonom, bo še najboljši nekakšen hibrid med gorskim in cestnim kolesom – to je treking 

kolo. Seveda boste ob nakupu gledali tudi na to, kateremu spolu je kolo namenjeno, kako je 

oblikovano njegovo ogrodje, ali lahko nanj namestite vsaj nekaj prtljage in podobno. Naj bo 

izbira zlasti praktična, saj je kolo odlično prevozno sredstvo, ki vam lahko prihrani kar nekaj 

hoje. Poleg te vrednosti pa klasično kolo predstavlja tudi vrhunski rekreacijski pripomoček, ki 

si ga velja omisliti že samo zaradi tega dejstva. 
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9. Naj vam pri raziskovanju pomaga elektrika 

 

Električna kolesa so zadnjih nekaj let pravi hit, saj možnost kolesarjenja nudijo tudi tistim, ki 

se sicer le stežka odločijo za tovrstno premagovanje razdalj. Kolesarjenje z električnim 

kolesom je namreč manj naporno in utrujajoče, čas, ki ga potrebujemo za pot na določeno 

mesto, pa se znatno skrajša, zato je elektrika na dveh kolesih naravnost vrhunska iznajdba.  

Električno kolo v osnovi deluje tako, da motor občutno poveča moč, ki jo vi kot kolesar 

proizvedete s poganjanjem. To pomeni, da seveda morate poganjati, a vam pri tem pomaga 

električna energija. Z motorjem upravljate prek kontrolne enote, poleg tega pa ne pozabimo 

na baterijo, ki vpliva na to, koliko moči lahko motor sploh proizvede in kako daleč se boste 

lahko peljali z enim polnjenjem. Povedano na kratko: z električnim kolesom boste razdalje 

premagovali lažje in hitreje, namesto sopihanja pa si boste med kolesarjenjem lahko 

sproščeno ogledovali okolico in uživali v prijetnem izletu, ne da bi se vmes spotili.  

Ponudba električnih koles je dandanes že tako 

široka, da boste pri izbiranju skoraj zagotovo 

potrebovali nekaj pomoči. V bistvu morate kar 

dobro vedeti, kaj sploh iščete, pri čemer si lahko 

pomagate z nekaj vprašanji. Bi električno kolo 

uporabljali za strme vzpone ali bolj za kolesarjenje po minimalnih naklonih? Tudi električna 

kolesa so namreč razdeljena v več skupin. Kako je z zmogljivosti baterije? Od tega so odvisni 

doseg, pogostost polnjenja in življenjska doba baterije. Kakšen motor izbrati? Lahko je 

nameščen spredaj, na sredini ali zadaj, razlikuje se tudi po moči. Kakšen okvir in velikost vam 

najbolj odgovarjata? Vse to in še več boste morali vedeti, preden si omislite električno kolo, 

zato priporočamo posvet. 

Kadar potujete z avtodomom, je torej dobro s seboj imeti še kolo. Če je ta električni, boste 

lahko uživali v daljših vožnjah, hitreje boste na cilju, med samo vožnjo pa ne boste občutili 

hudega napora, saj vam pri vrtenju pomaga motor. Na takšen način boste lahko sami, v svoje 

ali z družino prevozili številne kilometre, pa ne boste utrujeni, dosegali boste vrhove, o katerih 

doslej niste niti sanjali, videli pa boste lahko veliko več, kot peš ali pa s klasičnim kolesom.   
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10.  Obiščite tudi ozke mestne uličice 

 

Ugotovili smo, da je lahko potovanje z avtodom še boljše, če imate s seboj prevozno sredstvo, 

ki vam omogoča mobilnost tudi, kadar je avtodom parkiran. Z avtodomom tudi ne morete 

obiskovati mestnih središč, prav tako se ne izkaže za priročno prevozno sredstvo, kadar morate 

zjutraj zgolj skočiti po kruh v pekarno. V takšnih in podobnih primerih se za izredno praktičnega 

pomočnika izkaže električni skiro, majhno in okretno prevozno sredstvo. 

Električni skiro je v bistvu sodobni 

naslednik klasičnega skiroja, le da tega 

poganja električna energija. Nadgradnja 

klasičnega skiroja, s katerim ste se kot 

otrok morda tudi vi podili naokoli, je 

poskrbela za še bolj praktičnega 

pomočnika, s katerim lahko v krajšem času 

premagujete daljše razdalje, se izognete 

gneči v prometu, hkrati pa obiščete tudi kraje, kamor z večjimi vozili ne morete. Električni 

skiroji se med seboj razlikujejo po tem, kolikšno hitrost lahko dosežejo, kako velik doseg imajo, 

po moči motorja, času polnjenja baterije in še po čem. Električni skiroji so zelo primerni za 

življenje v mestu, kjer se izkažejo za odlično transportno sredstvo, poleg vsega med 

shranjevanjem zavzemajo le malo prostora. Po koncu uporabe ga lahko preprosto zložite, 

odnesete s seboj ali pa pospravite na za to namenjeno mesto.  

Glede na vse to se električni skiro odlično izkaže tudi kot majhen, a praktičen sopotnik v 

avtodomu. Danes dosega dovolj velike hitrosti, da ga boste s pridom uporabili bodisi za hiter 

skok v trgovino bodisi za ogled mestnega jedra, saj lahko z njim vozite tudi tam, kjer za druga 

prevozna sredstva preprosto ni prostora. Je zelo okreten, dobro se znajde v prometu, 

omogoča vožnjo tudi skozi najožje uličice. Za dostopno ceno si tako lahko zagotovite udobno 

in varno vožnjo na dveh kolesih, s pomočjo katere boste hitreje premagovali razdalje. Sodobni 

električni skiroji vas bodo navdušili tudi zaradi kakovosti materialov in izdelave, nastavljivimi 

funkcijami in dizajnom, ki prepriča še tako zahtevne uporabnike. Ne le na potovanju z 
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avtodomom, električni skiro se bo dobro obnesel tudi doma in vsepovsod, kamor bi radi šli, pa 

vam ni do hoje oziroma se tja ne morete peljati s kakšnim drugim prevoznim sredstvom. 

Imamo pa še en predlog. Ste že slišali za električni skuter? Gre za skuter na električni pogon, 

ki vam omogoča hitrejše premagovanje razdalj, hkrati pa z njim ne škodujete okolju. Izbira 

takšnih vozil je res velika, hkrati pa so električni skuterji izdelani tako, da omogočajo res 

priročno in preprosto rokovanje. Pri nakupu si lahko pomagate celo s subvencijo! S takšno 

izbiro boste lahko premagovali tudi zahtevnejše naklone in vozili še dlje. 

 

Kam po vse pripomočke? 

Zdaj, ko smo razkrili, s katerimi izdelki lahko še dodatno popestrite svoj oddih z avtodomom, 

hkrati pa poskrbite za udobje na vsakem koraku, naj vam namignemo, da lahko vse opisano 

dobite na spletni strani https://www.rovando.com/.  

Preglejte našo bogato ponudbo, izkoristite kakšen popust in si omislite počitnice na povsem 

novem nivoju. 

  

https://www.rovando.com/
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Priprava avtodoma na poletno sezono 
 

Zdaj, ko veste, kako lahko sami poskrbite za nepozaben dopust z avtodomom, naj vam 

zaupamo še, kako avtodom pripraviti na novo poletno sezono. Seveda se za odličnega izkaže 

tudi pozimi, ko postane prevozno sredstvo in priročno zatočišče številnim navdušenim 

smučarjem, nekatera vozila pa kljub temu večji del zime počivajo. Ne glede na to, ali avtodom 

v hladnejšem delu leta uporabljate ali ne – pomlad je pravi čas, da svojo hišo na kolesih 

podrobno pregledate, očistite, kakšno stvar popravite, če je to potrebno, in jo na tak način 

pripravite na nove dogodivščine v prihajajočih toplih mesecih. Če boste avtodom takoj na 

začetku poletne sezone kar najbolje pripravili, vam bo dobro služil vso sezono, zato je prav, da 

mu v tem času namenite nekaj več pozornosti. 

Pripravili smo nekaj osnovnih napotkov o tem, kaj postoriti, da bo vaš avtodom ves čas 

optimalno pripravljen na vožnjo in vaš zaslužen oddih, pa naj gre za večtedenske počitnice ali 

pa zgolj kakšen podaljšan konec tedna. 

 

Stanje vozila na splošno 

 

Da se boste na svojem dopustu počutili kar najudobneje in sproščeno, morate najprej 

poskrbeti za splošno stanje vozila. To pomeni, da mora biti vaš avtodom seveda ves čas 

tehnično brezhiben, pomlad pa je zagotovo najboljši čas, da ga skrbno pregledate in preverite 

vse, kar je treba. To pomeni, da si podrobno oglejte zunanjost avtodoma. Če so kje kakšne 

udrtine ali praske, ki vas motijo, jih sanirajte, dobro preglejte pnevmatike (imate še 

nameščene zimske?) in jih po potrebi zamenjajte, preverite delovanje vseh svetlobnih teles, 

brisalcev in vsega, kar torej potrebujete za varno vožnjo. Ne pozabite na pregled delovanja 

akumulatorja, saj si ne želite, da bi vas kje pustil na cedilu, prav tako svetujemo, da stanje 

avtodoma vsake toliko pregleda tudi strokovnjak, ki bo kaj hitro opazil napake, ki jih vi morda 

niti ne bi. Če boste avtodom pred začetkom poletne sezone zaupali izkušenemu strokovnjaku, 

se boste zagotovo bolje počutili, saj ste lahko prepričani, da bo avtodom nove pustolovščine 

pričakal v kar najboljši pripravljenosti. Reden servis avtodoma je dobro zagotovilo za dobro 
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delovanje, hkrati pa za pravočasno odkrivanje morebitnih napak in okvar. Strokovnjak bo 

poskrbel za celovit servis, kar pomeni, da posebno pozornost nameni kontrolnim lučkam, 

varnostnim pasovom, stikalom, vsem tekočinam, motorju, zavoram, izpušnemu sistemu, 

podvozju … Varnost naj bo na prvem mestu! 

 

Preglejte vse naprave v notranjosti 
 

Med napravami, ki morajo v poletni sezoni delovati brezhibno, je zagotovo klimatska naprava. 

Pomlad je pravi čas, da se odločite za polnjenje klime, seveda pa napravo tudi skrbno preglejte 

in preizkusite. Le z rednimi pregledi ji boste namreč zagotovili zanesljivo delovanje, kadar koli 

so boste to zaželeli. Ne pozabite pa niti na druge naprave, kot je na primer hladilnik, ki je po 

navadi že vgrajen, pa seveda vse tisto, brez česar si dopusta ne znate več predstavljati. Poleg 

tega je treba preveriti stanje vodnega sistema. Rezervoar za vodo je v tem času najbolje 

temeljito očistiti (odstraniti tudi vodni kamen) in ga šele potem napolniti, prav tako nekaj 

pozornosti namenite opremi v notranjosti avtodoma. So kuhinjski elementi v brezhibnem 

stanju? So sedeži celi? Kaj pa ležišča, tla, vse obloge, miza, stoli, posoda in pribor ter seveda 

vse tisto, kar potrebujete za kvaliteten oddih? Več pozornosti boste namenili vsemu temu, bolj 

boste na koncu zadovoljni. 

 

Očistite vozilo 
 

Avtodom, ki nekaj časa stoji na mestu, je potreben konkretnega čiščenja tako zunanjosti kot 

notranjosti. Tudi, če ste vozilo pozimi uporabljali, je dobro, da mu v tem času namenite 

generalno čiščenje, pri čemer poskrbite tako za čiste površine kot osveženo podobo. Za 

čiščenje uporabite namenska čistila – les v notranjosti zahteva posebno nego, prav tako 

oblazinjeni deli, tkanine in druge vrste materialov. 
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Potrebujete kaj novega? 
 

Ker je pomlad čas novih začetkov in generalnih čiščenj, boste svoj avtodom torej podrobno 

pregledali. Zdaj je tako tudi čas, da si omislite kakšno novo napravo, ki ste jo preteklo sezono 

morda pogrešali, ali pa bi radi morda zgolj nekoliko osvežili notranjo podobo avtodoma. V 

vsakem primeru je to najboljši čas, da si zagotovite vse tisto, kar želite. Morda že nekaj časa 

razmišljate o novi tendi? Ali pa bi bili na svojih potovanjih radi še bolj mobilni in bi si zato 

omislili novo kolo? V avtodomu je zagotovo dovolj prostora za številne napravice in 

pripomočke, ki bodo vaše oddihe dodatno obogatili in vam ponudili tisto češnjo na vrhu torte. 

 

Tri ideje za izlet 

 

Tako, seznam priporočenih pregledov, pripomočkov in aparatov imate, zdaj pa potrebujete le 

še nekaj navdiha za vaše naslednje počitnice z avtodomom. Nimate idej? Brez skrbi, za vas smo 

pripravili tri ideje za izlet ali nekajdnevne počitnice, ki vas ne bodo pustile ravnodušne. Ste 

pripravljeni? 

Vaš avtodom je očiščen, vsi njegovi pomembni delo skrbno pregledani, hladilnik je napolnjen, 

kuhinja in kopalnica funkcionalni, vsi rezervoarji so ravno prav polni, kovčki so zaprti, v 

avtodom ste potisnili še zadnje s svojega seznama, zdaj pa na pot! A kam? Če nimate ideje, 

vam bomo predstavili tri zanimive predloge za kratek oddih po Sloveniji. Vas mikajo gore s 

čudovitimi dolinami, morda pokrajina razgibanih gričkov, posejanih z vinogradi? Ali pa bi radi 

uživali v razgledu na prostrane gozdove?  

Če potujete z avtodomom, je dobro vsaj nekaj podatkov vedeti vnaprej. Na primer to, kje boste 

lahko svoj avtodom parkirali. Tudi v Sloveniji obstaja mreža postajališč za avtodome (PZA), ki 

je dandanes že izredno dobro prepredena in vam pove, na kateri lokaciji lahko svojo hišo na 

kolesih parkirate ter opravite vse potrebno za nadaljevanje potovanja oziroma za oskrbo 

vozila. Vsaj do neke mere se je dobro vnaprej pozanimati tudi o tem, kaj si lahko v bližini 
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ogledate. Morda bi vam prijal pohod, morda zgolj ogled kakšne turistične znamenitosti ali pa 

kosilo v restavraciji. 

Pripravili smo tri ideje za izlet po Sloveniji, ki vas ne bodo razočarale. Vanje smo vključili nekaj 

podatkov o sami lokaciji ter namigov za preživljanje prostega časa v okolici. 

 

Dolina reke Soče 

 

Le koga ne očara smaragdna lepotica Soča, ki skupaj z okolico ne navdušuje le zaradi naravnih 

lepot, temveč tudi zgodovinske vrednosti? Avtodomarska infrastruktura vam je na voljo pri 

Tolminu (PZA Skrin Tolmin), ki je odlična izhodiščna točka za raziskovanje doline reke Soče. 

Avtodom lahko, na primer, parkirate tudi na PZA Dvor – Bovec, od koder lahko tako peš kot s 

kolesom ali kakšnim drugim manjšim prevoznim sredstvom dostopate do najrazličnejših 

zanimivih točk. Saj verjetno že poznate tiste najbolj atraktivne, kajne?  

PZA Skrin Tolmin vam omogoča oskrbo z električno energijo, izpust vode in svežo vodo, 

najdete pa ga ob glavni cesti Tolmin-Most na Soči. Do centra Tolmina imate 2,5 kilometra. V 

bližini so privlačne kolesarske in pohodniške poti, območje pa ponuja tudi druge možnosti 

rekreacija. PZA Dvor – Bovec pa seveda najdete nekoliko višje, torej ob postaji A kaninske 

žičnice. Lokacija je odlično izhodišče tako za raziskovanje okoliških hribov in gora kot potikanje 
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po dolini. Mimogrede, tudi mnogi kampi, ki jih je v dolini reke Soče res veliko, so prilagojeni za 

sprejemanje avtodomov, zato kar brez skrbi v Posočje. 

Vas zanima še nekaj namigov za pester oddih? Izberite kakšnega od vodnih športov, podajte 

se v gore, obiščite naravne lepote, ki jih tam res ni malo. Že izvir reke Soče vas bo očaral, v 

bližini najdete vodnat slap Boka, podajte se na Krnsko jezero, okušajte lokalno pridelane 

izdelke, preučujte znamenita korita Soče, naglejte se slapa Kozjak, podajte se po sledeh soške 

fronte, obiščite trdnjavo Kluže, izvedite nekaj novega v Kobariškem muzeju … V teh krajih se 

bo res za vsakega našlo nekaj. Da sploh ne omenjamo prekrasnih kolesarskih poti, ki 

omogočajo sanjske razglede, ter možnosti pohodništva, ki so primerne ne glede na vašo 

telesno pripravljenost. 

Prepričani smo, dam boste v dolini reke Soče imeli veliko za početi, če si boste to želeli. Seveda 

pa si lahko vzamete nekaj časa tudi zgolj za počitek, ki vas bo napolnil z novo energijo. 

 

Kope 

Bi želeli preživeli oddih daleč stran od mestnega 

vrveža, sredi gozdnatih hribov, a hkrati z dovolj široko 

ponudbo, da vam nikoli ne bo dolgčas? Podajte se na 

Kope, pohorski biser, ki že leta privablja vse 

generacije! 

Na Kopah je urejeno postajališče za avtodome tik ob 

smučišču, kar pomeni neposreden dostop do snežnih 

radosti pozimi, poleti pa predstavlja odlično 

izhodiščno točko za sprehode in kolesarjenje. PZA je 

urejen v sklopu Grmovškovega doma, kjer je urejena 

velika restavracija z odlično kulinariko, prav tako 

lahko uživate na zimsko-letni terasi novega 

modernega objekta Pri Zajcu, v bližnjem Lukovem 
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domu pa vam je na voljo celo wellness center. Torej, na Kopah lahko dobite vse na enem mestu 

– sprostitev, rekreacijo, počitek in odlično kulinariko.  

Kope torej ponujajo zelo veliko: pozimi gre za 

urejeno družinsko smučišče, v toplejših mesecih pa 

nudijo odlične možnosti za kolesarjenje in 

sprehajanje po pohodniških poteh, obisk 

energetskih točk, ogled Holcerjevega stola velikana, 

pohod do Petelinjega jezera, Črnega vrha ali 

Ribniške koče, koriščenje športnih igrišč, ogled šova 

Holcerija, spoznavanje lepot narave in osupljivih 

razgledov ali zgolj uživanje na svežem zraku.  

Oddih na več kot 1000 metrih nadmorske višine se 

vam bo zagotovo vtisnil v spomin, vašim najmlajšim 

pa tudi, saj boste lahko tu z njimi preživeli tisti 

najkvalitetnejši čas, ki nam ga danes tako 

primanjkuje. 
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Kostanjevica na Krki 

 

 

Zelena dolenjska lepotica Krka se v spodnjem toku vije okoli čudovitega mesteca, 

imenovanega Kostanjevica na Krki. PZA je urejen na severu kraja, tik ob vstopu v tako 

imenovane dolenjske Benetke. Tam boste lahko uredili vse v zvezi z oskrbo avtodoma, 

nameščenih pa je tudi nekaj miz in klopi.  

Mesto, ki je v celoti zaščiteno in je v bistvu en sam kulturni spomenik, je od postajališča 

oddaljeno par sto metrov, tako da imate vse potrebne storitve na dosegu roke. Kostanjevica 

na Krki ponuja številne aktivnosti – od kulturnih do športnih. Obiščete lahko Kostanjeviško 

jamo, si ogledate Galerijo Božidarja Jakca, ali pa zgolj čolnarite po počasi reki ter si odpočijete 

v bližnjem parku. V okolici bodo vaše apetite po raziskovanju potešili Krakovski (pra)gozd in 

hriboviti Gorjanci z razvejano mrežo poti, namakali se boste lahko v bližnjih termalnih vrelcih 

(pri Leničevem domu, nekoliko dlje so Klunove toplice, še dlje pa Klevevž), obiskali kartuzijo 

Pleterje ... Tudi kolesarji in pohodniki imate dovolj možnosti za aktivnosti, smo pa prepričani, 

da vas bo samo mestece na prvi pogled tako očaralo, da boste v njem z lahkoto preživeli kar 

nekaj časa. 
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Če bi radi raziskovali nekoliko širšo okolico, se lahko podate v bližnja vinogradniška območja 

ali pa proti Novem mestu, kjer lahko občudujete Grad Otočec ali pa novomeško mestno jedro. 

V smeri Brežic je tudi priljubljeno kopališče, kjer še posebej radi uživajo naši najmlajši. 

Kostanjevica na Krki je torej odlično izhodišče za obiske najrazličnejših znamenitosti in vse 

okuse. Že mestece samo je izredno očarljivo v vsakem letnem času, če temu dodamo še 

seznam vseh okoliških točk, ki so vredne ogleda, pa nikakor ne morete zgrešiti. Vaš avtodom 

se bo tu izkazal za udobno hiško na kolesih in prijetno zavetje, kamor se boste vsakič znova 

radi vrnili.  

V Sloveniji je še ogromno krajev, ki so vredni obiska in tudi večdnevnega oddiha. Podali smo 

vam tri namige, kam se lahko z avtodomom podate na nepozabne počitnice, seveda pa je 

zadnja odločitev le vaša. Pomembno je, da na oddihu uživate, da pozabite na vsakdanje skrbi 

in da doživite nekaj novega. Za vse ostalo bomo poskrbeli mi, zato vas vabimo, da obiščete 

našo spletno stran, kjer boste našli čisto vse za popoln oddih – ne glede na to, kam in za koliko 

časa se podajate. 
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Zaključek 

 

Potovanje z avtodomom je lahko čudovita izkušnja, ki si jo zapomnite vse življenje. Nekateri 

se na takšno potovanje odpravijo enkrat samkrat, spet druge tovrstne počitnice tako zasvojijo, 

da si drugačne oddiha sploh več ne predstavljajo. Ne glede na to, v katero skupino spadate vi, 

vam svetujemo, da svoje počitnice organizirate po svoji meri – pojdite tja, kamor vas vleče, 

oglejte si tisto, o čemer že dlje časa razmišljate, prehodite tisto pot, o kateri ste slišali.  

Da bo vaše potovanje z avtodomom še bolj udobno, sproščeno, raznovrstno in sproščujoče, 

pa imejte v mislih naš seznam pripomočkov, ki vam to lahko tudi omogočijo. Ne potrebujete 

vsega, še zdaleč ne, izbiro prilagodite sebi in svojim potrebam. Če ste na dopustu radi aktivni, 

si omislite kolo, če radi poležavate, bo za vas primerna izbira ležalnika. Kar je za nekoga 

obvezna oprema, se drugemu zdi nesmiselno, zato morate prisluhniti sebi in svojim bližnjim. 

Razjasnite, kaj je tisto, kar bi med potovanjem z avtodomom redno uporabljali, kaj bi res 

potrebovali, brez česa si oddiha ne predstavljate … Verjamemo, da boste kmalu imeli seznam 

vsega potrebnega, in upamo, da smo vam pri sestavljanju vsaj malce pomagali. Naj dodamo le 

še, da vse omenjene izdelke najdete v naši spletni trgovini, seveda pa lahko tam pobrskate 

tudi po številnih drugih izdelkih. Pripravili smo vam res široko ponudbo, v kateri bo prav vsak 

našel nekaj zase. Ste torej pripravljeni? Naj se začne najboljše potovanje z avtodomom v 

vašem življenju! 


