
Slovenija - Osebna vozila 

Splošni pogoji 

Vozniško dovoljenje 
Najemnik mora imeti veljavno vozniško dovoljenje vsaj 2 leti. Poleg tega veljajo dodatni pogoji, odvisno od države 
izdajateljice. 
 
Vozniško dovoljenje izdano v okviru držav EU. 
Pogoj za prevzem vozila je veljavno vozniško dovoljenje izdano znotraj članic EU. 
 
Ostala vozniška dovoljenja. 
Vsa vozniška dovoljenja, ki niso izdana v pisavi latinica (Arabsko, Japonsko in Cirilico), mora spremljati veljavno 
mednarodno vozniško dovoljenje. Za Kitajska vozniška dovoljenja ni potrebno mednarodno vozniško dovoljenje, vendar 
mora stranka predložiti veljaven preveden obrazec za licenco (ki jo dobi pri službi za pomoč strankam Sixt Kitajska preko 
e-maila: cs@sixt.cn). 
Ob prevzemu vozila mora najemnik pokazati veljavno vozniško dovoljenje in veljavno osebno izkaznico / potni list. 
 
Starostna omejitev 

V Sloveniji veljajo pogoji za minimalno starost: 

Minimalna 

starost 

Vozniško 

dovoljenje 

Koda vozila 

18 Vsaj 2 leti MCMR, ECMR, EDMR, EXMR, EFMR, EPMR, CDMR 

21 Vsaj 2 leti EDAH, EDAR, CCAH, CDAH, CDAR, CTMR, CLAH, CVMR, CFMR, CXMR, CFAR, 

CLMR, CLAR, CPMR, CPAR, CWMR, CWAR , IDMR, IDAH, IFAR, IFMR, ITMR, 

ILAR, IVAR, IVMR, IWMR, IWAR 

23 Vsaj 2 leti SDMR, SPMR, SFMR, SFAR, SVAR, SVMR, SWAR, SWMR, FVMR, FVAR 

25 Vsaj 2 leti FDMR, FDAR, FWAR, FFAR, PDAR, PVAR, PWAR 

Za voznike, mlajše od 23 let, se obračuna dodatek za mladega voznika. 

Plačilni pogoji 

Splošno 
Način plačila je možen z vsemi mednarodno priznanimi plačilnimi ali kreditnimi karticami kot so: American Express, 
Diners Club, Eurocard/Mastercard in Visa. 
Visa Electron se lahko uporabi le kot plačilo, ne pa kot garancija plačila pred samim najemom. 
Najemnik mora biti lastnik kreditne kartice. 
Upoštevajte, da lahko nekatere kreditne kartice zahtevajo PIN. 
Sixt Express kartica se sprejme samo v kombinaciji z veljavno kreditno ali plačilno kartico.  
Za kategorije vozil SF**, FD**, FW**, FF**, P***, X*** mora najemnik predložiti dve kreditni kartici, na katerih se ob 
prevzemu napravi  garancijski depozit.    
Gotovinski depoziti za garancijo plačila najema so možni samo za skupine vozil od  MCMR do EDAR. 
Rezervacijo držimo do največ 1 ure po predvideni uri prevzema, po tem lahko Sixt Slovenija, brez kakršnihkoli finančnih 
ali drugih posledic za najemodajalca, obstoječo rezervacijo prekliče. 
Ob prevzemu vozila se mora vozniku na kreditno kartico napraviti obvezni garancijski depozit, ki se oceni glede na 
vrednost najema in odgovornost najemnika za poškodbe ali krajo vozila.   

Koda vozila Znesek depozita 

MCMR, MBMR, EBMR, ECMR, EDMR, EDAR, EDAH, EWMR, EXMR, EFMR, EPMR, CVAR, CXMR, 

CCMR, CDMR, CLMR, CDAR, CDAH, CLAR, CWMR, CWAR, CTMR, CFMR, CFAR, CPMR, IDMR, 

IDAH, ILMR, ILAR, IVAR, IWMR, IWAR, IVMR, ITMR, IFMR 

15% celotne vrednosti 

najema 

IFAR, SDMR, SWMR, SWAR, SPMR 20% celotne vrednosti 
najema 

SFMR, SFAR, SVMR, SVAR, FDMR, FDAR, FWAR, FFAR, FVMR, FVAR, PVAR, PVMR, PDAR, PWAR, 

XFAR, XDAR 

30% celotne vrednosti 

najema 

V primeru, da LDW ni vključen znaša znesek depozita 3x vrednost opisanega zgoraj. 
 
Informacije o najemu pri rezervaciji po predplačniški tarifi 
Predplačniška tarifa – Plačaj takoj 
Pri rezervaciji po predplačniški tarifi, se plačilo izvrši za ceno celotnega najema (vključno z rezerviranimi dodatki in 
ostalimi stroški) pred najemom. Najemnik in način plačila sta dokončna ob potrditvi rezervacije in ju ni več možno 
spreminjati. Potrjena kreditna kartica ob rezervaciji, mora biti veljavna in predložena ob samem prevzemu vozila. Vsi 
dodatni stroški, ki se pojavijo med samim najemom bodo bremenjeni na predloženo kreditno kartico. 
Najemnik ni upravičen do povračila, če ne prevzame vozila, prevzame kasneje ali vrne predčasno, kakor je določeno v 
sami rezervaciji. 
Sprememba rezervacije 
Rezervacija se lahko spremeni do 48 ur pred začetkom najema (vezano na razpoložljivost) z doplačilom v vrednosti 20 
eur. Predplačniški znesek se ne povrne; ravno tako se ne povrne razlika zneska, če ta sprememba povzroči manjše 
stroške najema 
 



Odpoved rezervacije 
Rezervacija se lahko prekliče pred samim začetkom najema. V primeru preklica rezervacije, se predplačani znesek 
najema povrne skladno s pogoji vračila rezervacije s predplačniško tarifo. Znesek preklica se obračuna; Znesek najema 
(vključno z vsemi dodatki in ostalimi stroški) za največ 3 dni najema. Odpoved rezervacije se lahko opravi na spletni 
strani ali v pisini obliki in mora biti naslovljeno na: Sixt Slovenija, Anticus d.o.o., Brnčičeva ul. 13, 1231 Ljubljana - 
Črnuče, Email: res.center@sixt.si. 
No-show 
V primeru neprihoda ali da se rezervirano vozilo ne prevzame ob najavljenem času, se že plačan znesek za rezervacijo 
zadrži v celoti. 

Splošni pogoji kritij 

Zavarovanje proti tretji osebi (TI) 
Vsa vozila, ki so na razpolago pri najemodajalcu in so registrirana v Republiki Sloveniji, vsebujejo zavarovanje proti tretji 
osebi, katero vključuje znesek odškodnine za telesne poškodbe tretjih oseb ter poškodbe vozila tretjim osebam. Vsako 
Sixt rent a car vozilo, registrirano v Sloveniji je zavarovano za 3.700.000,00 EUR z DDV za škodo zaradi smrrti, telesne 
poškodbe in prizadetega zdravja, ki izvira iz posamičnega škodnega dogodka ter 750.000,00 EUR z DDV za škodo 
zaradi uničenja ali poškodovanja, vendar je omejeno na 12.500,00 EUR z DDV na osebe za primer smrti oz. 25.000,00 
EUR z DDV za primer invalidnosti zaradi posledic nezgode. To zavarovanje ne krije morebitne materialne škode v ali na 
vozilu. 

Zavarovanja veljalo samo za Evropo. 
Iz zavarovalnega kritja je izvzet prevoz nevarnih snovi ali stvari. Prav tako se zavarovanje ne priznava, če upravlja z 
vozilom nepooblaščena oseba / voznik oziroma, če voznik nima ustreznega vozniškega dovoljenja ali pa je le ta pod 
vplivom nedovoljenih substance, ki mu onemogočajo upravljanje z vozilom, kot ga predvideva zakon o varnosti cestnega 
prometa, ne upoštevanje CCP, malomarnost. 
 

Loss Damage Waiver (LDW) 
Loss damage waiver – Kritje v primeru nezgode in kraje. Najemnik odgovarja za škodo na vozilu do zneskov: 
800.00 EUR (MCMR, MBMR, EBMR, ECMR, EDMR, EXMR, EFMR, EPMR) 
900.00 EUR (EDAR, EWMR, CCMR, CDAR, CDMR, CLMR)  
1,000.00 EUR (EDAH, CCAH, CLAR, CFMR, CFAR, CWMR, IVMR)  
1,100.00 EUR (CVMR, CDAH, CLAH, CTMR, CXMR, CPMR, IDMR, IDAR, ITMR, ILMR, IWMR, IVAR) 
1,200.00 EUR (CPAR, CWAR, IWAR, IDAH, IFMR, SDMR, SDAR, SPMR) 
1,300.00 EUR (ILAR, SWMR) 
1,400.00 EUR (IFAR, FDMR, SWAR) 
1,500.00 EUR (FDAR, FWAR, FVMR, SFMR) 
1,600.00 EUR (FFAR) 
1,700.00 EUR (SFAR, SVMR, SVAR) 
2,100.00 EUR (PDAR, PWAR, PFAR) 
2,200.00 EUR (PVMR, PVAR, FVAR, XDAR, XFAR). 
V kolikor LDW ni zajet v ceno najema, najemnik odgovarja za celotno povzročeno škodo do polne tržne vrednosti 
najetega vozila. 
Top Cover LDW 
Top Cover loss damage waiver – Kritje v primeru nezgode in kraje. Najemnik zmanjša odgovornost in odgovarja za 
škodo na vozilu do zneskov: 
200.00 EUR (MCMR, MBMR, EBMR, ECMR, EDMR, EXMR, EFMR, EPMR)  
250.00 EUR (EDAR, EWMR, CCMR, CDMR, CDAR, CLMR, CFAR) 
300.00 EUR (EDAH, CCAH, CLAR, CFMR, CWMR, IVMR) 
350.00 EUR (CVMR, CPMR, IDMR, ILMR, IWMR, IVAR) 
400.00 EUR (CPAR, CWAR, IFMR, IWAR, IDAH, SDMR, SDAR, SPMR) 
450.00 EUR (ILAR, IFAR, SWMR, SWAR, FDMR) 
500.00 EUR (FDAR, FWAR, FVMR, SFMR) 
600.00 EUR (FFAR, SFAR, SVMR, SVAR) 
1,000.00 EUR (PDAR, PWAR, PVMR, PVAR, FVAR, PFAR, XDAR, XFAR). 
Top Cover LDW ne velja v državah, kjer velja prepoved vstopa.  
Top Cover LDW ne krije poškodb, ki so posledica neprimerne uporabe vozila.  
Super Top Cover LDW 
Super Top Cover loss damage waiver – Kritje v primeru nezgode in kraje. Najemnik zmanjša odgovornost na 0,00 EUR 
(razen v posebnih primerih uporabe vozila v neskladju z najemnimi pogoji). 
Super Top Cover LDW ne velja v državah, kjer velja prepoved vstopa.  
Super Top Cover LDW ne krije poškodb, ki so posledica neprimerne uporabe vozila.  
Krtija LDW, Top Cover LDW, Super Top Cover LDW ne vključujejo poškodb: notranjosti vozila, stekel, zunanjih ogledal, 
koles in pnevmatike, luči, smerokazov, antene, pokrovov, platišč, brisalcev, podvozja in mehanskih delov. Prav tako se 
izključuje vsakršno kritje v državah, v katere je določena prepoved vstopa. 
Tire & Glass (TG) 
Najemnik lahko odkupi odgovornost za poškodbe na pnevmatikah in steklih z nakupom produkta Tire & Glass (TG); 
kritje poškodb na steklih in/ali pnevmatikah. Produkt Tire & Glass krije poškodbe na: pnevmatikah, platiščih, pokrovih 
koles, steklu, lučeh, steklu zunanjih ogledal in smerokazih. 
Osebno kritje proti nezgodi (PAI) 
Osebno kritje proti nezgodi zagotavlja kritje potnikov za trajno invalidnost ali smrt, ki bi nastala kot posledica nesreče, ki 
jo je zakrivil najemnik ali pooblaščeni voznik. 
Premium paket (PR) 
Premium paket vključuje : Super Top LDW, Tire and Glass, Pomoč na cesti / asistenco, Osebno zavarovanje proti 
nezgodi in 10 % popust. Prosimo kontaktirajte najbližjo Sixt poslovalnico. 



Prečkanje državnih mej v dovoljene ter nedovoljene države 

Prečkanje državnih meja v dovoljene države z dodatnim doplačilom: 
Avstrija, Belgija, Hrvaška, Češka, Črna Gora, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, 
Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, Portugalska, San Marino, Slovaška, Španija, Srbija, 
Švedska, Švica, Velika Britanija. 
Prečkanje državnih mej v države; Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora in Grčija, je dovoljeno z naslednjimi 
kategorijami vozil: M***, E*** and C***. Za znamke vozil VW, Audi, BMW and Mercedes Benz, je prečkanje državnih mej 
v omenjene države strogo prepovedano.  
V primeru neupoštevanja navodil in pravil, splošnih pogojev pri prečkanju državnih mej, se izključujejo vsa kritja.  
Pristojbina za uporabo vozila v tujini 
Pristojbina za uporabo vozila v tujini se računa za vsak najem, pri katerem najemnik vozilo uporablja zunaj meja 
Republike Slovenije. Dodatek ne izključuje klavzule o prepovedi vstopa. 
Dodatki 

Vsi dodatki se lahko rezervirajo brez obveznosti in glede na razpoložljivost. 
V obdobju med 15. novembrom in 15. marcem so zimske pnevmatike obvezna dodatna oprema in se smatra kot 
obvezno doplačilo pri vsakem najemu za to obdobje. 
Enosmerni najem 
Enosmerni najemi med poslovalnicami Sixt v Sloveniji so brezplačni. 
Mednarodni enosmerni najemi so dovoljeni le za izbrane države, odvisno od trenutnih tarif. 
Prosim kontaktirajte Sixt poslovalnico ali nas kontaktirajte preko E-pošte na; res.center@sixt.si 
Za nenapovedane in nepooblaščene enosmerne najeme si pridržujemo pravico do zaračunavanja dodatne pristojbine. 
Navigacija 
Navigacijski sistemi so na voljo z doplačilom. 
Dodatni voznik 
Za dodatnega voznika se zaračuna taksa, katere podrobnosti so navedene v najemu le, če dodatni voznik predloži 
veljavno vozniško dovoljenje. 
Otroški sedeži 
Otroški sedeži so razvrščeni v 3 kategorije po starosti otroka in so na voljo z doplačilom. 
Gorivo 
Pri izdaji vozila, vozilo običajno vsebuje poln rezervoar goriva. V primeru vračila vozila z manjkajočim gorivom, se vsak 
manjkajoči liter goriva zaračuna z dodatno pristojbino za polnjenje. To velja tudi, ko vozilo ob izdaji ni imelo polni 
rezervoar goriva. V teh primerih se obračuna razlika. 
Ob prevzemu vozila lahko najemnik doplača predplačniško storitev za gorivo ter vrne vozilo s praznim rezervoarjem. 
Cena storitve je odvisna od tipa vozila, ki ga prejme najemnik in je vidna na najemni pogodbi. Strošek neporabljenega 
goriva se najemniku ne vrača. 
Dostava in prevzem 
Dostava in prevzem je na zahtevo. V primeru dostave / prevzema vozila izven poslovalnice Sixt, je potrebno predhodno 
kontaktirati poslovalnico najema.  
Brezplačna dostava in prevzem avtomobila do 30 km od najbližje poslovalnice Sixt  
Ob doplačilu za dostavo in/ali prevzem izven delovnika je obvezno tudi doplačilo za prevzem vozila izven delovnega 
časa. 
Najem vozila z voznikom  
Za izbiro storitev najem vozila z voznikom bo voznik zagotovljen za 9 zaporednih ur znotraj uradnih ur.  Za dodatne ure 
in storitve izven delovnega časa je na voljo Sixt poslovalnica. Stranka ostane odgovorna za stanje vozila razen, če je 
vozilo fizično premaknjeno s strani voznika. 
Storitev najem vozila z voznikom je na voljo v ustreznih mestnih mejah in vsako potovanje zunaj mestnih meja je 
potrebno vnaprej uskladiti z lokalno Sixt poslovalnico. Dodatne stroške za vožnjo izven mestnih meja lahko dodatno  
zaračunamo. Za več informacij se lahko obrnete na lokalno Sixt poslovalnico. 
Pomoč na cesti - asistenca 
Pomoč na cesti / asistenca krije posredovanje SIXT-a in organizacijo asistence v primeru okvare ali nezgode, tudi kot 
posledica odgovornosti najemnika.      
Škodne posledice nosi najemnik v skladu z nivojem kritja vključenega v najemno pogodbo (poškodbe, posredovanje 
agenta na terenu, avtovleka…) 
Zimska oprema 
Zimske pnevmatike in snežne verige so na voljo z doplačilom 
Nosilci za smuči 
Nosilci za smuči so na voljo z doplačilom 
Strešni kovček 
Strešni kovček je na voljo z doplačilom. 
Mobilni internet 
Mobilni internet je na voljo z doplačilom. 
Bluetooth prostoročna telefonija 
Bluetooth prostoročna telefonija je na voljo z doplačilom. 

Dodatki in takse 

Letališka taksa / pristojbina  
Pristojbina za storitev iz naslova najema vozil na letališču. 
Doplačilo za prevzem vozila izven delovnega časa (OH) 
Pristojbina v primeru prevzema, najema ali vračanja vozila izven uradnih ur poslovanice. 
Cestnina za vozila ter nadomestilo za uporabo vinjete 
Pristojbina za cestnino je obvezno doplačilo, ki pokriva stroške za registracijo in cestnino vozil za udeležence v cestnem 
prometu Republike Slovenije.  



 
Administrativni stroški za dokumentacijo škode 
Če najemnik zahteva uradno dokumentacijo škode se mu zaračunajo administrativni stroški,  
Administrativni stroški za dokumentacijo kazni 
Če najemnik v času najema pridobi prometno / parkirno kazen se mu le ta zaračuna skupaj z administrativnimi stroški, ki 
so ob tem nastali. 
Najemnik je dolžan plačati vse prometne / parkirne kazni, ki nastanejo v času najema.  
Dodatno čiščenje vozila 
V primeru, da vozilo ob vračilu potrebuje dodatno notranje čiščenje zaradi vonja, prevoza živali, razlitja tekočine, mora 
najemnik plačati dodatni strošek čiščenja.  


