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NAVODILA ZA UPORABO VOZNEGA PARKA OKS-ZŠZ
Upravičenci koriščenja storitev:
OKS-ZŠZ, vse nacionalne panožne zveze in športne zveze občin, njihovi člani klubi in društva,
pokrovitelji OKS, partnerji OKS, donatorji OKS, ostale pravne osebe ter fizične osebe (v nadaljevanju
uporabnik)
Prednostna lista:
Prednost imajo nacionalne panožne zveze in športne zveze občin pred njihovimi klubi in društvi.
OKS-ZŠZ pa ima prednost pred nacionalnimi panožnimi zvezami in športnimi zvezami občin, pri čemer
morajo subjekti, ki uveljavljajo prednost to najaviti najmanj tri tedne pred odhodom. Prednost se
upošteva zgolj v nujnih primerih.
Način koriščenja storitev:
Upravičena organizacija mora posredovati pisni zahtevek po elektronski pošti na naslov
najemvozil@olympic.si
termin za rezervacijo je potrebno poslati čim prej oz. najmanj 14 dni pred predvidenim terminom
koriščenja storitve z vsemi potrebnimi podatki in sicer:
- vrsto vozila, ki ga potrebujete;
- termin uporabe;
- odgovorna oseba, naslov, telefonska in faks številka ter e-mail;
- davčno številko in številko transakcijskega računa na katerega se izstavi račun.
Na podlagi pisne zahteve bo OKS-ZŠZ pisno potrdil rezervacijo.
Odgovor in vse informacije na prošnjo za rezervacijo koristniku ugodnosti posreduje OKS-ZŠZ služba
za logistiko.

POGOJI NAJEMA:
rezervacija je potrjena z dnem plačila nepovratne akontacije v višini 30% vrednosti najema. V
primeru, da najemnik do dogovorjenega roka akontacije na poravna, se rezervacija smatra za
neveljavno. Razliko poravna najemnik po vračilu izposojenega avtomobila. Za fizične in pravne osebe,
ki niso članice OKS velja plačilo 100% cene najema ob prevzemu vozila in plačilom varščine v višini
300 EUR. Ob prevzemu vozila mora odgovorna oseba predložiti fotokopijo veljavnega osebnega
dokumenta in vozniškega dovoljenja. Voznik ne sme bit »mladi voznik« (izpit mora imeti vsaj 2 leti),
koristnik prevzame in odda vozilo s polnim rezervoarjem goriva.
Če pride do kakršnekoli poškodbe vozila, uporabnik sam krije 1% odbitne franšize, ki je
opredeljena kot 1% vrednosti avtomobila.
Uporabnik mora ob poškodbi vozila poklicati kontaktno osebo voznega parka OKS-ZŠZ in
skladno z navodili poskrbeti za ureditev škodnega zapisnika.

NAVODILA ZA PREVZEM IN VRAČILO VOZNEGA PARKA
Prevzemi avtomobilov se izvajajo dopoldne, od 8.00 do 9.00, ali popoldne, od 13.00 do 14.00, ali po
dogovoru!
Vozilo mora imeti poln rezervoar. Če ob prevzemu ni bilo v takšnem stanju, se obvesti kontaktno osebo
pri voznem parku OKS Luko Kermelja na 051/376-290, ki nato bremeni storitev predhodnemu
uporabniku.
Uporabnik mora sporočiti vsako pomanjkljivost na vozilu oz. nezgodo v času uporabe. Uporabnik na
potni nalog pred relacijo vpiše začetno stanje in po končani poti končno stanje kilometrov in vse
pomanjkljivosti, ki jih zazna pred in med vožnjo.
Če najemnik vozila ne bo upošteval zgoraj navedenih pogojev, izgubi pravico do ponovnega
najema!

S spoštovanjem,

Luka Kermelj l.r.
Referent za logistiko
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