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TLA ZAVAROVANCEV SO VSE POGOSTEJE »MOKRA IN SPOLZKA«  

 

MAG. DEJAN SRŠE1 

1 UVOD 

 

V praksi se soočamo z vse več odškodninskimi zahtevki, ki jih pri zavarovalnicah iz naslova 

sklenjenih zavarovanj odgovornosti uveljavljajo tretje osebe zaradi padcev na tleh zava rovancev. 

Do padcev prihaja največkrat zaradi »mokrih in spolzkih« tal, kot to opisujejo oškodovanci in 

njihovi pooblaščenci s pomočjo v praksi dobro ukoreninjene besedne zveze, tipične za tovrstne 

odškodninske zahtevke.  

 

Da bi lahko razumeli celotno problematiko, se moramo dotakniti obeh bistvenih področij, ki se 

nanašata na takšna zavarovanja – same vsebine odškodninske odgovornosti imetnikov "mokrih in 

spolzkih" tal ter narave zavarovalnega kritja, ki je zajeto z zavarovanji odgovornosti.  

 

Namen prispevka je osvetliti problematiko "mokrih in spolzkih" tal s pregledom sodne prakse do 

izpostavitve praktičnih vidikov, povezanih z odgovornostnimi zavarovanji, na katera se tovrstni 

zahtevki nanašajo, ter ob tem nakazati, kako lahko zavarovalnice tovrstni rizik bolje obvladujejo. 

 

2 ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST IMETNIKOV "MOKRIH IN SPOLZKIH" TAL 

 

2.1 Splošna odškodninskopravna izhodišča 

 

Temelj odškodninskega prava predstavlja načelo neminem laedere – načelo prepovedi 

povzročanja škode, ki ga uzakonja osrednji pravni vir slovenskega odškodninskega prava, tj. 

Obligacijski zakonik (OZ).2  

 

Bistvo odškodninske odgovornosti je v obveznosti stranke, da mora poravnati škodo, za katero je 

odgovorna. Odškodninska odgovornost bo ugotovljena, če lahko  povzročitelju pripišemo 

povzročitev škode.  

 

                                                 
1 Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba , d. d., Koper. 
2 Uradni list RS, št. 83-4287/01 z dne 25. oktobra 2001; veljavnost OZ od 1.  1. 2002. 
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V ta namen so se v doktrini odškodninskega prava razvile predpostavke za odškodninsko zavezo 

(poleg škode še protipravnost, odgovornost in vzročna zveza), ki imajo s stališča povzročiteljeve 

obveznosti omejevalno vlogo. A te predpostavke dobijo svoj pravi pomen šele v določenem 

socialnem okviru, ko se ovrednotijo glede na življenjski primer, to je glede na dejstva in dogodke, 

ki so z njim povezani, pri čemer nobenega od njih ne moremo obravnavati povsem izolirano, 

temveč jih vrednotimo v medsebojni povezavi.3 

 

Obligacijski zakonik v 131. členu ureja dve obliki odškodninske odgovornosti : krivdno ali 

subjektivno odgovornost in odgovornost po načelu vzročnosti ali objektivno odgovornost.  

 

Prvi odstavek 131. člena OZ določa, da je tisti, ki drugemu povzroči škodo, dolžan to škodo 

povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. V drugem in tretjem odstavku 

131. člena pa OZ določa, da se ne glede na krivdo odgovarja za škodo od stvari ali dejavnosti, iz 

katerih izvira večja škodna nevarnost za okolico, in v drugih z zakonom določenih primerih.4 

 

V slovenskem odškodninskem pravu velja načelo, da je odškodninska odgovornost na podlagi 

krivde pravilo, odškodninska odgovornost po objektivnem načelu (načelu vzročnosti) pa izjema.  

 

 

2.2 Odgovornost imetnika "mokrih in spolzkih" tal 

 

Krivdno načelo kot pravilo v našem odškodninskem pravu v osnovi velja tudi za imetnika 

"mokrih in spolzkih" tal, čeprav je sodna praksa, kot bo prikazano v nadaljevanju, v večini 

primerov v preteklosti izhajala s stališča, da "mokra in spolzka" tla predstavljajo nevarno stvar, 

kar je imelo za posledico, da so pri razsojanju sodišča uporabila strožji, objektivni režim 

odškodninske odgovornosti imetnika takšnih tal – torej ne glede na krivdo.5  

                                                 
3 Polajnar Pavčnik, A.: Novejši razvoj odškodninske odgovornosti – Funkcija odškodninskega prava in njeno 

uresničevanje, Podjetje in delo, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1999, št. 6, str. 1254 . 
4 Poleg objektivne odgovornosti za škodo od nevarne stvari ali dejavnosti OZ določa kot objektivno odgovornost 

med drugim predvsem odgovornost proizvajalca stvari z napako (člen 155), odgovornost zaradi terorističnih dejanj 

(člen 156), odgovornost organizatorja prireditve (člen 157), odgovornost imetnika nevarne živali (člen 158), 

odgovornost imetnika stavbe (člen 159). Po svoji vsebini pa je objektivna odgovornost tudi odgovornost za 

ravnanje svojih ljudi (člena 147 in 148) – tako Cigoj, S.: Komentar obligacijskih razmerij, Časopisni zavod Uradni 

list Republike Slovenije, I. Knjiga, Ljubljana 1984, str. 516.  
5 Pogoji za nastanek objektivne odškodninske odgovornosti za škodo  od nevarne stvari se namreč razlikujejo od 

pogojev za nastanek subjektivne odškodninske odgovornosti. Pri subjektivni odgovornosti mora tožnik dokazati, da 

je poškodovalec ravnal nedopustno, da mu je nastala pravno priznana škoda in da je ta škoda posledi ca 

poškodovalčevega ravnanja. Zaradi načela krivdne odgovornosti z obrnjenim dokaznim bremenom tožniku ni treba 

dokazati tudi krivde, temveč bo poškodovalec tisti, ki bo moral dokazati, da je škoda nastala brez njegove krivde. 
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Pravni standard nevarne stvari so sodišča v zvezi z mokrimi in spolzkimi tlemi največkrat 

napolnjevala glede na sledeče lastnosti mokrih in spolzkih tal, ki jih delajo nevarne tako, da pri 

redni rabi in pri običajni pazljivosti iz njih izvira večja nevarnost za uporabnika: 

 

 nevarnost stvari kot take, kar pomeni v konkretnem primeru veliko drsnost tal samih po 

sebi; 

 potrebno pazljivost pri uporabi stvari, kar se v konkretnem primeru odraža kot potrebna 

pazljivost pri hoji po takih tleh; 

 pričakovanost nesrečnih dogodkov, torej pogostnost zdrsov, padcev in poškodb.  

 

 

Takšni primeri sodnih odločb6 so naslednji: 

 

 Sodba II Ips 74/96 z dne 11. 9. 1997 (vrhovno sodišče) 
V okviru poslovne dejavnosti nudenja kopalniških uslug je mokra in spolzka keramična obloga v hodniku, ki je 

namenjen za prehod kopalcev iz bazena v druge prostore, nevarna stvar.  

 

 Sodba II Ips 261/98 z dne 17. 2. 1999 (vrhovno sodišče) 
Nevarna stvar je tista, iz katere pri redni rabi in pri običajni pazljivosti izvira večja nevarnost bodisi za 

uporabnike bodisi za tretje osebe. To bi lahko bila spolzka tla na delovnem mestu. Vendar je ugotovljeno, da tam, 

kjer je tožnica padla, tla niso bila spolzka. Suha tla pa niso nevarna stvar v smislu 173. in 174. čl. ZOR.  

 

 Sodba II Ips 24/99 z dne 23. 9. 1999 (vrhovno sodišče) 
Sodna praksa je že večkrat zavzela stališče, da so spolzka tla kot stvar, iz katere izvira pri redni rabi in pri 

običajni pazljivosti, večja nevarnost za uporabnike, nevarna stvar (drugi odstavek 154. člena in 173. člen Zakona o 

obligacijskih razmerjih – ZOR). Na prisojo takšne lastnosti ne vpliva okoliščina, kdo je povzročil, da so tla postala 

spolzka. Takšna tla so torej sama ob sebi nevarna, ker povzročajo večjo možnost padcev, tem pa se je praviloma 

težko izogniti (razen če se v drugih primerih tla s čim prek rijejo ipd.). 

 

 Sodba in sklep II Ips 4/99 z dne 6. 10. 1999 (vrhovno sodišče) 
Zaradi njene poslovne (bančne) dejavnosti je tožena stranka dolžna zagotoviti varnost hoje njenim komitentom in 

ravnati z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in običajih. V okvi ru tako zastavljene poklicne dejavnosti je izbira 

gladke talne obloge, ki postane v deževnem vremenu zdrsljiva posebej v območju vhoda, neustrezna. Mokra in 

spolzka (neustrezna) talna obloga postane nevarna stvar, katere imetnik (tožena stranka) odgovarja za škodo 

zaradi zdrsa in padca po načelu vzročnosti (173. člen ZOR, Zakona o obligacijskih razmerjih).  

 

 Sodba II Ips 574/2002 z dne 23. 10. 2003 (vrhovno sodišče) 

                                                                                                                                                                            
Pri objektivni odgovornosti za škodo od nevarne stvari in nevarne dejavnosti je oškodovanec v boljšem položaju.  

Dokazati mora, da gre za nevarno stvar ali nevarno dejavnost in da mu je nastala pravno priznana škoda. Vzročnost 

se domneva, zato mora imetnik nevarne stvari ali tisti, ki se ukvarja z nevarno dejavnostjo, dokazati, da ta ni bila 

vzrok. 
6 Za potrebe tega prispevka je bilo analiziranih 20 naključno izbranih sodnih odločb z besedno zvezo "mokra in 

spolzka" iz dostopnih baz sodnih odločb Vrhovnega  sodišča RS in Višjih sodišč RS – II Ips 4/99, II Ips 475/2001, 

II Ips 93/96, II Ips 74/96, II Ips 261/98, II Ips 24/99, II Ips 270/2000, II Ips 624/2001, II Ips 439/2002, II Ips 

574/2002, II Ips 389/2005, II Cp 1483/2004, I Cp 1086/2004, I Cp 636/2005, I Cp 1516/2006, Pdp 1207/07, Cp 

1015/99, II Ips 604/2000, I Cp 1791/2008, II Ips 499/97. V večini primerov gre za padce lastnih zaposlenih  

(največkrat čistilk), komitentov v javnih ustanovah, učencev v šolah ter kopalcev na kopališčih. Prisojeni zahtevki 

so znašali približno od 800 do 30 .000 evrov. 
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Tožnik, ki zatrjuje objektivno odgovornost, mora dokazati nastanek škode in obstoj nevarne st vari. Dejanska 

ugotovitev obeh nižjih sodišč, da tla na prodajnem prostoru tožene stranke, kjer je padla tožnica, niso bila niti 

mokra niti spolzka, niti posuta z zemljo, pomeni, da tožnica ni dokazala obstoja nevarne stvari, ki jo je zatrjevala. 

Kadar pa ni nevarne stvari, ne gre za objektivno odgovornost oziroma za domnevo vzročnosti, kot jo predvidevata 

173. in 174. člen ZOR.  

 

------ 

 

 VDS sodba Pdp 1207/07 z dne 21. 10. 1999 (višje sodišče) 
Stopnice so lahko nevarna stvar, če postane hoja po stopnicah kl jub običajni pazljivosti nevarna, bodisi zaradi 

nepravilne gradnje stopnic ali zaradi neustreznega standarda stopnic. Če ni podan noben izmed navedenih 

razlogov in je ugotovljeno, da so bile stopnice zgrajene v skladu s predpisanimi standardi, ob strani so  imele 

oprijemalo za roke, tla stopnic so bila ravna in gladka, vendar ne spolzka, je padec mogoče pripisati zgolj 

nepazljivosti tožnika, ki je tako sam v celoti odgovoren za nastalo škodo.  

 

 VSC sklep Cp 1015/99 z dne 10. 2. 2000 (višje sodišče) 
Za pravilen materialnopravni zaključek o tem, da so mokre stopnice nevarna stvar, je treba ugotoviti predvsem, s 

kakšnim materialom so stopnice obložene. Šele takšna ugotovitev namreč nudi podlago za ugotovitev, ali taka 

obloga, če je mokra, predstavlja povečano nevarnost padcev pri običajni pazljivosti, kljub dejstvu, da imajo 

stopnice na robu protidrsni plastični trak. Šele tako bo mogoče ugotoviti , ali mokre stopnice, obložene s takšnim 

materialom povzročijo zdrs pri običajni pazljivosti (normalni hoji), čeprav im ajo dodatno protidrsno zaščito.  

 

 

 VSL sklep II Cp 1483/2004 z dne 1. 6. 2005 (višje sodišče) 
Mokra in spolzka tla iz vinas ploščic so nevarna stvar.  

 

 VSK sodba I Cp 1086/2004 z dne 31. 1. 2006 (višje sodišče) 
Čistilke so poznale pravilni delovni proces čiščenja, vedele so za navodilo, da ne smejo hoditi po mokrih tleh , in so 

se zavedale spolzkih tal v konkretnem primeru, saj so se opozarjale med seboj na pazljivo hojo. Niso čakale, da  bi  

se tla povsem posušila, ker so želele delo čimprej končati. Način dela, kot so se ga poslužile tudi v obravnavanem 

primeru, je bil namreč po neprerekanih ugotovitvah sodišča prve stopnje utečen in je bil očitno posledica opustitve 

vsakršne kontrole ali nadzora nad njihovim delom. Delež odgovornosti tožeče in tožene stranke je 60 % proti 40 % 

v škodo tožnice. 

 

 VSK sklep in sodba I Cp 636/2005 z dne 11. 7. 2006 (višje sodišče) 
Tožniku je zdrsnilo na mokrih spolzkih marmornatih stopnicah. Sodna praksa je že večkrat zavzela stališče, da so 

mokra in spolzka tla (v obravnavani zadevi stopnice) nevarna stvar, ker iz njih izvira večja nevarnost zdrsa in 

padcev. Toženi stranki trdita, da nista krivi, kar ne zadošča za razbremenitev objektivne odgovornosti. Objektivno 

odgovorna oseba se namreč lahko delno oprosti odgovornosti, če je oškodovanec deloma kriv za škodo (3. odst. 

177. čl. ZOR). 

 

 VSK sodba I Cp 1516/2006 z dne 24. 4. 2007 (višje sodišče) 
Marmornata tla pred vhodom v zdravstveni dom, brez ustrezne zaščite, zaradi (povečanega) nanosa drobnega 

gradbenega materiala (peska, prahu) v času izvajanja gradbenih del predstavljajo v danih okoliščinah nevarno 

stvar. 

 

 VSM sodba I Cp 1791/2008 z dne 18. 11. 2008 (višje sodišče) 
Poledenele stopnice, ki so povrh še na pol porušene in še zasnežene hkrati, zagotovo predstavljajo nevarno stvar i n 

zgolj okoliščina, da tožena stranka kot lastnica zemljišča, na katerem ležijo te stopnice, zanje ni vedela, kot to 

zatrjuje sama, je zato ne razbremenjuje njene odškodninske odgovornosti.  

 

 

Za odškodninsko odgovornost imetnikov "mokrih in spolzkih" tal lahko tako ugotovimo, da je 

glede na opisano sodno prakso, ki je (predvsem) v preteklosti zelo širila pojem nevarne stvari in s 

tem uporabo objektivne odgovornosti na račun krivdne, za imetnike nepremičnin precej 
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neugodna, saj lahko najdemo veliko sodnih odločb, kjer je bila ugotovljena njihova odgovornost 

za škodo, ki so jo utrpele na njihovih "mokrih in spolzkih" ter zato tudi nevarnih tleh padajoče 

osebe.  

 

Na problematičnost avtomatizma v sodni praksi po načelu mokra in spolzka tla = nevarna stvar, 

so opozarjali tudi nekateri avtorji,7 ki so zavzemali stališče, da bi morala tudi sodišča bolj 

upoštevati dejstvo, da mora biti objektivni režim odškodninske odgovornosti pridržan res le za 

tiste primere, ko gre za tako zelo nevarne stvari in dejavnosti, ki jih kljub veliki skrbnosti ni 

mogoče vedno imeti pod svojim nadzorom in tako tudi ni mogoče pravočasno odvrniti nesreče – v 

primeru "mokrih in spolzkih" tal bi bilo namreč treba odškodninsko odgovornost opreti na krivdo 

tudi v primeru, ko so stopnice spolzke zaradi njihovega imetnika, pa čeprav so zaradi spolzkosti 

nevarne.8 

 

Ne glede na tako neugodno sodno prakso v preteklosti je mogoče pri novejši sodni praksi v zvezi 

z mokrimi in spolzkimi tlemi opaziti pomemben premik – v nekaterih primerih mokrih in spolzkih 

tal je namreč sodišče odstopilo od, lahko bi rekli, celo ustaljene sodne prakse in omenjenega 

avtomatizma ter na podlagi podrobne analize okoliščin, v katerih je prišlo do padca na mokrih in 

spozkih tleh, ugotovilo, da mokra in spolzka tla niso nevarna stvar per se, temveč da za škodo od 

mokrih in spolzkih tal njihovi imetniki odgovarjajo krivdno – torej v primeru, ko je do škodnega 

dogodka prišlo zaradi njihove malomarnosti, največkrat zaradi nezadostnih varnostnih ukrepov 

(opustitev).     

 

 

Takšni primeri sodnih odločb pa so naslednji:  

 

 

 Sodba II Ips 604/2000 z dne 28. 6. 2001 (vrhovno sodišče) 
Hoja po mokrih tleh, v primeru ko gre za uporabo sanitarij na območju morske plaže, v katere so kopalci hodili 

bosi tudi zaradi preoblačenja kopalk, ne more predstavljati večje nevarnosti. Nevarnost v takih pogojih uporabe 

tako glede na namen kot območje kraja ne odstopa od povprečja.  V danem primeru je šlo za odvrnljivo 

pomanjkljivost podesta, v obliki namestitve proti zdrsne podlage, ki bi zagotovo preprečila padec. Navedene 

pomanjkljivosti podesta, zaradi katerih je tožnica padla, so tako posledica toženkinih opustitev. Njena odgovornost 

za tožničino škodo je zato krivdna (prvi odstavek 154. in 158. člena ZOR).  

 

                                                 
7 Končina-Peternel, M.: Novejši razvoj odškodninske odgovornosti – pojem nevarne stvari in nevarne dejavnosti, 

Podejtje in delo , št.  6, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1999. 
8 Ibidem. 
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 Sodba II Ips 475/2001 z dne 20. 3. 2002 (vrhovno sodišče) 
Tožnica je z nepravilnim ravnanjem – neupoštevanjem navodil proizvajalca in opozorila tožene stranke – 

spremenila lastnost tal tako, da so prej varna tla postala drsna. Do nastanka škode ni prišlo zaradi nevarnih 

lastnosti tal, temveč zaradi nevarno spolzkega čistila, ki pa je bilo takšno zaradi nepravilne uporabe. Za to je 

odgovorna tožnica sama. V takih okoliščinah ni mogoče šteti tal za nevarno stvar.  

 

 Sklep II Ips 439/2002 z dne 15. 5. 2003 (vrhovno sodišče) 
Stopnišče na javnem kopališču, kjer je mokrota tal običajna, obloženo s protizdrsnimi keramičnimi ploščicami in 

opremljeno z držali za roke ob stenah in po sredini, ni nevarna stvar.  

 

 Sodba in sklep II Ips 389/2005 z dne 21. 6. 2007 (vrhovno sodišče) 
Hoja po mokrih stopnicah, obloženih s protidrsnimi ploščicami in opremljenimi z obojestransko ograjo, kot so bile 

ugotovljene v obravnavanem primeru, ko je šlo za uporabo mostu na območju bazena, čez katere so kopalci hodili 

bosi, ne more predstavljati večje nevarnosti. Nevarnost v takih pogojih uporabe tako glede na namen kot območje 

kraja ne odstopa od povprečja. Zato tožnikove škode po presoji revizijskega sodišča ni mogoče uvrstiti med škode, 

ki so nastale zaradi objektivne odgovornosti v posledici nevarne stvari ali dejavnosti. Pravdnim sodiš čem se v 

obrazložitvah svojih odločb ni treba opredeljevati do tistih navedb strank, ki za odločitev niso relevantne ali so 

očitno nesmiselne ali pomenijo zlorabo procesnih pravic. Ker se obveznost obrazložitve odločbe nanaša le na 

pravno relevantna dejstva, sodišče, tudi če nek nerelevanten dokaz sicer izvede, rezultata tega dokaza ni dolžno 

navajati v obrazložitvi.  

 

 

Opisani prehod odločanja sodišča od objektivnega h krivdnem načelu glede mokrih in spolzkih tal 

pomeni pomemben premik tudi zato, ker gre pri vseh naštetih judikatih, kjer je bilo odločano po 

krivdnem načelu, za odločitve Vrhovnega sodišča RS, ki pomeni primarni vir v tvorjenju sodne 

prakse, medtem ko je med novejšimi judikati , povezanimi z mokrimi in spolzkimi tlemi, po 

objektivnem načelu mogoče najti le še judikate Višjih sodišč.   

 

Z navedenim je torej še zlasti Vrhovno sodišče RS z zavzemanjem za dokaj restriktiven pristop 

pri opredeljevanju pojma nevarne stvari glede na (akcidentalne) okoliščine na nek način začelo 

postavljati stvari na "pravo mesto".9 

 

Predstavljeno odstopanje sodne prakse od prejšnjega pojmovanja mokrih in spolzkih tal kot 

nevarne stari per se h krivdnemu načelu se bo v prihodnosti nedvomno še razširilo, zato se je z 

njim treba sezaniti in ga tudi s pridom uporabljati, vendar pa je pri tem potrebna pazljivost – 

prehod h krivdnemu načelu ne pomeni, da bodo sodišča v prihodnosti mokra in spolzka tla vedno 

presojala po krivdnem načelu (avtomatično, kot v preteklosti po objektivnem načelu). Pričakovati 

pa je mogoče, da bodo sodišča v primeru mokrih in spolzkih tal razsojala po krivdnem načelu vsaj 

enakovredno z objektivnim načelom odgovornosti, kar pomembno vpliva tudi na način reševanja 

zavarovalnih primerov v zavarovalnicah (likvidacijo), kot bo pojasnjeno v nadaljevanju. 
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3 ZAVAROVANJA ODGOVORNOSTI IN "MOKRA IN SPOLZKA" TLA 

 

3.1 Zavarovalni produkti, na katere se problematika nanaša 

 

Odškodninski zahtevki zaradi padcev na tleh so predmet zavarovanj, ki vključujejo t.  i. rizik 

odgovornosti iz uporabe in posesti nepremičnine. Pojav tovrstnih zahtevkov je tako najbolj 

pogost pri zavarovanjih splošne odgovornosti  oziroma natančneje pri zavarovanjih odgovornosti 

iz dejavnosti in zavarovanjih odgovornosti zasebnika. 

 

Pri zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti so mišljeni tisti zavarovalni produkti, ki se nanašajo 

na "podjetniško sfero" delovanja zavarovanca – torej na kritje odškodninskih zahtevkov zaradi 

škode, ki nastane v povezavi z zavarovančevim izvajanjem pridobitne dejavnosti. V tem okviru so 

najbolj pogosti zahtevki zaradi padcev na mokrih in spolzkih tleh tisti, ki jih zoper zavarovanca 

uveljavljajo njegovi lastni zaposleni delavci ("delodajalčeva odgovornost").  

 

Pri zavarovanju odgovornosti zasebnika pa so mišljeni tisti zavarovalni produkti, ki se nanašajo 

na "zasebno sfero" delovanja zavarovanca – torej na kritje odškodninskih zahtevkov zaradi škode, 

ki nastane izven pridobitne dejavnosti zavarovanca, tj. med njegovim prostim časom. V tem 

okviru pa so najbolj pogosti zahtevki zaradi padcev zavarovančevih obiskovalcev. Največkrat gre 

za zahtevke, ki se uveljavljajo iz stanovanjskih zavarovanj, ki med drugim vsebujejo tudi 

omenjeni segment zavarovalnega kritja – tj. zavarovanje odgovornosti zasebnika. 

 

3.2 Možni razlogi za veliko zahtevkov 

 

Uvodoma navedena in analizirana sodna praksa je prav gotovo tudi eden izmed razlogov, ki je 

prispeval k temu, da se je ščasoma v zavest ljudi ukoreninilo dojemanje, da se pri vsakem padcu 

na tleh ali stopnicah, lahko, če ne že mora, najde nekdo, ki bo za to odškodninsko odgovarjal. K 

temu je precej pripomogla tudi vse večja komercializacija odškodninskega prava, ko 

odškodninske družbe z agresivnim oglaševanjem svojih storitev tako v medijih kot tudi na letakih 

in obcestnih stacionarnih ter celo mobilnih panojih dobesedno pozivajo k padanju po tleh in k 

nadaljnjemu uveljavljanju odškodninskih zahtevkov.  

                                                                                                                                                                            
9 Mavri, T.: Pojem nevarne stvari v slovenski sodni praksi, Pravna praksa, letnik 2003, št. 41, GV Revije , d. o. o., 

Ljubljana 2003, str.20. 
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Morda  k navedenemu ne nazadnje nekoliko pripomorejo tudi zavarovalnice same, ko prav 

primere padcev na tleh uporabljajo kot osrednji trženjski argument pri trženju tovrstnih 

zavarovanj, pri tem pa se narava takšnega zavarovalnega kritja ne predstavi ustrezno, tako da si 

stranke ob tem ustvarjajo napačen vtis, da prav vsak padec na njihovih tleh ali stopnicah pomeni 

tudi izplačilo odškodnine iz naslova zavarovanja odgovornosti.  

 

Najbolj problematično ob vsem tem pa je, da se v praksi zavarovalnice, še posebno v okviru 

stanovanjskih zavarovanj, soočajo tudi z vse pogostejšimi primeri odškodninskih zahtevkov, ki so 

plod dogovorov med zavarovanci in oškodovanci, še zlasti takrat, ko so slednji družinski člani, 

znanci, prijatelji, ki pa se ne zavedajo, da fingiranje ali prilagajanje okoliščin padca in njegovo 

prikazovanje v luči nastanka zavarovalnega primera pri tovrstnih zavarovanjih utegne imeti tudi 

znake kaznivega dejanja.10  

 

Kot oškodovanci s svojim zahtevkom pred zavarovalnico tako ne nastopajo samo tisti, ki so 

dejansko padli pri zavarovancu zaradi okoliščin, za katere je lahko odgovoren zavarovanec, 

temveč so vse pogostejši tudi tisti oškodovanci, ki so padli izključno zaradi svoje nerodnosti,  

tisti, ki so sicer res padli, vendar ne pri zavarovancu, ali pa celo tisti, ki so pod vplivom želje po 

odškodnini padli namenoma ali celo po predhodnem dogovoru z zavarovancem.  

 

 

3.3 Možni ukrepi za obvladovanje problematike 

 

K navedeni problematiki in k boljšemu obvladovanju tovrstnega rizika lahko zavarovalnice 

pristopajo na več načinov in v različnih fazah "življenja" tovrstnih zavarovalnih pogodb – pri 

razvoju zavarovalnega produkta, pri reševanju zavarovalnih primerov , predvsem pa tudi pri 

samem trženju tovrstnih kritij. 

3.3.1 Razvoj zavarovalnega produkta 

 

                                                 
10 Kazenski zakonik RS (Ur. l. RS, št. 55/2008;KZ-1; v veljavi od 1. 11. 2008) v 2. odstavku 211. člena določa tudi 

"zavarovalniško goljufijo" kot obliko kaznivega dejanja golj ufije, za katero je zagrožena zaporna kazen do enega 

leta zapora. O tem glej tudi: Bele, I.: Goljufanje zavarovalnic, XV. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja, 

Slovensko zavarovalno združenje 2009, str. 37.  
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Pri razvoju zavarovalnega produkta lahko zavarovalnice upoštevajo navedeno problematiko in se 

zato pri določitvi obsega zavarovalnega kritja za tovrstne primere odločijo za previdnejši in tudi 

bolj restriktiven pristop.  

 

Zavarovalno kritje za tovrstne primere je možno bodisi v celoti izključiti bodisi omejiti po višini . 

Z vsako zavarovalno pogodbo se namreč lahko določijo meje zavarovalnega kritja in tako meje 

med tistimi škodnimi dogodki, pri katerih bo zavarovalnica nudila svojemu zavarovancu 

zavarovalno zaščito, in tistimi, pri katerih se bo moral zavarovanec znajti sam. 11 

 

Nekatere zavarovalnice so se v praksi na podlagi zelo slabih škodnih rezultatov iz tega naslova že 

morale odločiti uporabiti restriktivnejše pristope.12 Da bi preprečili v prejšnjem razdelku 

omenjeni "moralni hazard" zavarovancev in oškodovancev, je primerna tudi izključitvena 

sorodstvena klavzula, saj lahko z njo preprečimo vse pogostejše uveljavljanje »umetnih« 

odškodninskih zahtevkov – to je zahtevkov, ki se, če zavarovanec ne bi imel tovrstnega 

zavarovanja, v praksi sploh ne bi uveljavljali.13 

 

Za obvladovanje tovrstnega rizika pri zavarovancih, pri katerih v praksi pogosto prihaja do 

tovrstnih odškodninskih zahtevkov, so z vidika prevencije lahko uporabni tudi naslednji ukrepi: 

 

 Pozivanje zavarovanca k preventivi 

 

Zavarovanca, pri katerem se pojavljajo številni tovrstni zahtevki , lahko zavarovalnica pozove k 

preventivnemu delovanju v smeri odpravljanja in odstranjevanja razlogov , zaradi katerih prihaja 

do padcev na "mokrih in spolzkih" tleh. V nasprotnem lahko zavarovanca doletijo neugodne 

posledice v smeri omejitve oziroma izgube zavarovalnega kritja. 14  

                                                 
11 Glej tudi 953.člen OZ. 
12 Npr. Posebni pogoji za zavarovanje odgovornosti z oznako PD-OD-08 Generali Zavarovalnice, d. d.  (3. točka 3. 

odstavka. 4. člena) – "V okviru zavarovalne vsote, navedene na polici, je kritje za osebne škode, povezane s padci 

na tleh, podih, poteh, pločnikih, stopnicah,  z lestev, streh, okenskih polic, dreves in pri drugih delih na višini (npr. 

zaradi mokrosti, spolzkosti, poledenelosti in drugo) , omejeno na 850 EUR, razen v primerih, ko je pri oškodovancu 

ugotovljena stopnja trajnega zmanjšanja aktivnosti v višini, ki p resega 25 %."  
13 Npr. Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti 01 -ODG-01/06 zavarovalne družbe Adriatic Slovenica, d. d. (v 

3. členu) – Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki svojcev zavarovanca. Za svojce štejejo zavarovančev 

zakonski ali izvenzakonski partner, sorodniki zavarovanca v ravni črti ali v stranski črti do četrtega kolena, osebe v 

svaštvu, mačeha in očim, krušni starši in starši zakonca.  
14 Skladno z zakonom (npr. 950. člen OZ) oziroma zavarovalnimi pogoji (npr. določba  iz  že omenjenih pogojev 

Adriatica Slovenice, d. d. – Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki zaradi škod, do katerih pride zato, 

ker zavarovanec ne odstrani posebno nevarnih okoliščin, kot je zahtevala zavarovalnica. Kot posebno nevarna 

okoliščina se v dvomu šteje okoliščina, zaradi katere je že prišlo do škodnega dogodka ). 
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Zavarovancu je primerno tudi svetovati, naj pri izvajanju posamezne dejavnosti, ki ima lahko za 

posledico padce na mokrih in spolzkih tleh (npr. ob čiščenju površin v zgradbi) , postavlja 

ustrezne opozorilne napise – opozorilni napisi imajo namreč lahko poleg pomembne preventivne 

vloge tudi pri odškodninski odgovornosti pomembno vlogo z vidika soprispevka oškodovanca 

samega in tako z vidika uporabe določil o deljeni odgovornosti (171. člen OZ)  in s tem 

zmanjšanja odškodnine.  

 

 Uvedba določila o "malusu" 

 

Preventivni učinek ima, še posebej pri večletnih zavarovalnih pogodbah , pogodbeno določilo o 

povišanju premije glede na slab škodni rezultat (malus) , po katerem lahko zavarovalnica v 

primeru slabega škodnega rezultata premijo za naslednje zavarovalno leto poviša v določenem 

znesku. 

 

 Uvedba določila o odbitni franšizi  

 

Odbitna franšiza ima lahko pri zavarovalni pogodbi zelo pomemben preventivni značaj – še 

posebno pa je lahko pomembna prav pri zavarovanjih odgovornosti –, predvsem z vidika 

zagotavljanja boljšega sodelovanja zavarovanca z zavarovalnico pri reševanju odškodninskega 

zahtevka, ki se uveljavlja zaradi njegove odgovornosti.  

 

Kot je bilo že omenjeno, so za presojo odškodninske odgovornosti zavarovanca bistvene 

okoliščine, povezane s škodnim dogodkom. S temi okoliščinami pa mora zavarovanec 

zavarovalnico, ki ni bila prisotna pri samem škodnem  dogodku in ki jih ne pozna, dovolj 

seznaniti, tako da bo zavarovalnica sploh lahko pristopila k ustreznemu izpolnjevanju svojih 

obveznosti iz sklenjene pogodbe o zavarovanju odgovornosti.  

  

Na podlagi določbe o odbitni franšizi si bo zavarovanec pri sodelovanju z zavarovalnico še bolj 

prizadeval pri pojasnjevanju okoliščin in zagotavljanju dokazov, povezanih s škodnim dogodkom, 

saj bo le tako učinkovita pravna obramba s strani zavarovalnice lahko prispevala k zmanjšanju 

deleža odškodnine, ki bi jo zavarovanec sicer (tudi sam) moral plačati odškodovancu. 
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3.3.2 Reševanje zavarovalnih primerov (likvidacija) 

 

S temeljito in strokovno obravnavo odškodninskih zahtevkov, ki se uveljavljajo zoper 

zavarovanca, lahko zavarovalnice veliko pripomorejo k izboljšanju problema tike, predvsem pa s 

tem tudi preprečujejo izkrivljanje predstave o odškodninski odgovornosti, do katere bi v praksi 

lahko prihajalo s preuranjenim poplačevanjem odškodninskih zahtevkov, ki z vidika 

odškodninskega prava niso utemeljeni. 

 

Pri reševanju zavarovalnih primerov ob preučevanju konkretnega škodnega dogodka, ko se 

podrobneje razčiščuje okoliščine primera in ugotavlja (ne)obstoj odškodninske odgovornosti 

zavarovanca, je treba upoštevati novejše trende sodne prakse (kot so omenjene v razdelku 2.2.), 

ki se počasi oddaljujejo od v preteklosti velikodušnih uporab pojma »nevarne stvari« in »nevarne 

dejavnosti« ter spremljajočega režima objektivne odgovornosti. Izhodišče pri ocenjevanju obstoja 

odškodninske odgovornosti zavarovanca v teh primerih naj bo preučevanje obstoja nedopustnega 

ravnanja (storitve oziroma opustitve) z vidika zavarovančeve krivdne odgovornosti.  

 

Zelo pomembno je tudi temeljito raziskati vse okoliščine, povezane s škodnim dogodkom – prav 

podrobno raziskane okoliščine so namreč tiste, ki lahko odločijo o (ne)obstoju odškodninske 

odgovornosti zavarovanca. V zvezi s tem je treba upoštevati tudi morebitni soprispevek 

oškodovanca (deljena odgovornost po 171. členu OZ).  

 

Ob očitnem prikrojevanju okoliščin padca z namenom okoriščanja pa je treba opozarjati vpletene, 

da je tako ravnanje kaznivo (tudi z navedbami opozorila na prijavnih obrazcih), in v skrajni fazi v 

utemeljenih primerih in v prid tako specialni kot generalni prevenciji tudi vlagati ustrezne 

kazenske ovadbe zoper takšne "zvite" posameznike.  

 

3.3.3 Trženje odgovornostnih zavarovanj  

 

Ne nazadnje pa lahko zavarovalnice veliko prispevajo tudi pri samem trženju tovrstnega kritja – 

predvsem tako, da strankam pravilno predstavijo bistvo zavarovanja odgovornosti in naravo 

njegove zaščite. Neustrezno poznavanje bistva odgovornostnih zavarovanj namreč lahko  ob 

konkretnem škodnem dogodku ustvari veliko slabe volje tako pri osebah, ki odškodninski 
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zahtevek uveljavljajo, kot tudi pri samih zavarovancih, ki si ravnanje zavarovalnice lahko 

napačno razlagajo. 

 

Zavedati se je namreč treba, da bistvo zavarovanja odgovornosti ni v avtomatičnem poplačevanju 

vseh odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo zoper zavarovanca. Zavarovanje 

odgovornosti ni zavarovanje škode, ki jo utrpi oškodovanec , temveč je, tako kot izhaja iz 

samega poimenovanja tega zavarovanja, zavarovanje odgovornosti zavarovanca oziroma 

natančneje – (potencialne) premoženjske škode, ki bi jo imel zavarovanec, če bi se moral z 

uveljavljanim odškodninskim zahtevkom spoprijeti sam. 

 

Zavarovanje odgovornosti je eno izmed premoženjskih zavarovanj. Tako kot pri vseh 

premoženjskih zavarovanjih je tudi pri zavarovanju odgovornosti b istvo zavarovanja zaščititi 

zavarovanca ali natančneje – zaščititi zavarovanca  pred odškodninskimi zahtevki.  

 

Vrsta zaščite je pri zavarovanjih odgovornosti lahko različna – ob uveljavljanju odškodninskega 

zahtevka, ki je z vidika odškodninskega prava utemeljen, bo zaščita zavarovanca ekonomske 

narave, ko bo zavarovalnica (po ugotovitvi obstoja odškodninske odgovornosti zavarovanca) tak 

zahtevek v okviru sklenjene zavarovalne pogodbe dejansko poplačala tretji osebi namesto 

zavarovanca. Ko pa se bo zoper zavarovanca uveljavljal odškodninski zahtevek, ki je z vidika 

odškodninskega prava neutemeljen, bo zavarovalnica zavarovancu nudila zaščito pravne narave, s 

tem ko bo svojega zavarovanca pred takim zahtevkom branila, po potrebi tudi sodno. Izbira vrste 

zaščite zavarovanca je odvisna od konkretnih okoliščin primera in je v pristojnosti strokovnih 

služb zavarovalnice, ki mora svojega zavarovanca (seveda ob /ključni/ predpostavki obstoja 

zavarovalnega kritja) pred takim zahtevkom ustrezno zaščititi . 

 

Pomembno je poudariti, da predstavljanje zavarovanja odgovornosti potencialnim zavarovancem 

v smislu "to je zavarovanje, ki plača, če vam kdo pade na stopnicah"  ni ustrezno in je s 

strokovnega stališča napačno. Ustreznejše predstavljanje kritja za primer padcev na tleh pri 

zavarovancu je, da zavarovalnica s tem zavarovanjem nudi svojemu zavarovancu zaščito pred 

tovrstnimi odškodninskimi zahtevki in ne (avtomatičnega) izplačevanja odškodnin tretjim 

osebam, ki pri zavarovancu padejo. Zavarovanec namreč ni odgovoren za vsak padec tretjih oseb. 

 

Zavarovancu (stranki) je treba predstaviti, da bo s tovrstnim kritjem ustrezno zaščiten pred 

odškodninskim zahtevkom osebe, ki bo padla na njegovih tleh – vrsta zaščite pa bo odvisna od 
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okoliščin, povezanih s samim padcem tretje osebe. Zavarovalnica bo poplačala tak odškodninski 

zahtevek zgolj v primeru, če bo na podlagi konkretnih okoliščin ugotovljen tudi obstoj 

odškodninske odgovornosti zavarovanca. Če pa se bo ugotovilo, da je prišlo do padca zaradi 

okoliščin, ki niso v breme zavarovanca oziroma iz kakšnih drugih razlogov – na primer izključno 

zaradi oškodovanca, ki je »nerodno stopil«, bo zavarovalnica svojega zavarovanca branila in 

takega zahtevka ne bo poplačala.  

 

Zavarovancem je prav tako treba pojasniti, da se v primeru, ko pri zavarovanju odgovornosti 

zavarovalnica oškodovancu utemeljeno odkloni odškodninski zahtevek, zavarovalnica s tem ne 

izogiba svojim pogodbenim obveznostim iz zavarovalne pogodbe, temveč jih tako pravzaprav 

izpolnjuje. Zavarovalnica je namreč, ko ugotovi, da zavarovanec za omenjeni škodni dogodek ne 

odgovarja, dolžna svojega zavarovanca ustrezno braniti.  

 

Z ustrezno predstavitvijo zavarovalnega kritja pri zavarovanju odgovornosti se je mogoče izogniti 

temu, da ne prihaja več do absurdnih situacij, ko se zavarovanec v primeru odklonitve zahtevka 

oškodovancu (ko zavarovalnica na podlagi okoliščin meni, da njen zavarovanec za škodni 

dogodek ne odgovarja), kar sam, v imenu oškodovanca pritožuje na odločitev zavarovalnice  

(največkrat z utemeljitvijo, češ, "saj sem plačal tako zavarovanje"). Pri tem pa se ne zaveda, da 

zavarovalnica prav s tem izvaja njegovo zaščito pred uveljavljanim odškodninskim zahtevkom.  

 

Pri zavarovanju odgovornosti sta zavarovalnica in zavarovanec skupna partnerja pri obrambi pred 

uveljavljanim odškodninskim zahtevkom tretje osebe. Zavarovanec, ki stopi na stran 

oškodovanca, s tem krši zavarovalno pogodbo, njegovo zavzeto prizadevanje za izplačilo 

odškodnine oškodovancu, pa ima lahko tudi še druge , zanj neugodne posledice.  

 

Pri trženju zavarovanja odgovornosti, ki vključuje rizik odgovornosti iz uporabe in posesti 

nepremičnin, je treba zavarovancu poudariti, da je zanj pomembno to, da ima za primere 

morebitnih padcev tretjih oseb na njegovih tleh zavarovalno zaščito in da se bo z zahtevki iz tega 

naslova namesto njega ukvarjala zavarovalnica. Kakšno vrsto zaščite bo zavarovalnica ob 

nastanku zavarovalnega primera izbrala (ekonomsko ali pravno), pa bo odvisno od okoliščin 

konkretnega škodnega dogodka. 

 

Zavarovanje odgovornosti ni nezgodno zavarovanje oseb, ki se gibljejo po nepremičnini 

zavarovanca, zato je treba nujno korektno predstaviti bistvo tovrstnega zavarovalnega kritja. Ob 
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zavarovalnem primeru bo tako zavarovanec razumel, da je pri tem zavarovanju zavarovalnica 

njegov pogodbeni partner, ki ščiti njegove interese, zavarovalnica pa se bo lahko posvetila 

strokovni obravnavi zahtevka.  

 

 

4 POVZETEK 

 

Zavarovalnice se v praksi soočajo z vse več odškodninskimi zahtevki, ki jih iz naslova sklenjenih 

zavarovanj odgovornosti uveljavljajo tretje osebe zaradi padcev na "mokrih in spolzkih" tleh 

zavarovancev. 

 

K navedeni problematiki in k boljšemu obvladovanju tovrstnega rizika lahko zavarovalnice 

pristopajo na več načinov in v različnih fazah "življenja" tovrstnih zavarovalnih pogodb – pri 

razvoju zavarovalnega produkta, pri reševanju zavarovalnih primerov in tudi pri samem trženju 

tovrstnih kritij. 

 

Z zavarovanjem odgovornosti pridobi zavarovanec ustrezno zaščito pred odškodninskim 

zahtevkom osebe, ki bo padla na njegovih tleh – vrsta zaščite pa bo odvisna od okoliščin, 

povezanih s samim padcem tretje osebe. Zavarovalnica bo poplačala tak odškodninski zahtevek 

zgolj v primeru, če bo na podlagi konkretnih okoliščin ugotovljen tudi obstoj odškodninske 

odgovornosti zavarovanca. Če pa se bo ugotovilo, da je prišlo do padca zaradi okoliščin in 

razlogov, ki niso v breme odškodninske obveznosti zavarovanca, bo zavarovalnica svojega 

zavarovanca branila in takega zahtevka ne bo poplačala.  

 

Zavarovanje odgovornosti imetnika tal ni nezgodno zavarovanje po njegovih tleh hodečih oseb, 

zato mora imetnik tal kot zavarovanec razumeti, da je pri tem zavarovanju zava rovalnica njegov 

pogodbeni partner, ki ščiti njegove interese, po zavarovančevih tleh hodeča oseba pa se mora 

soočiti z dejstvom, da je lahko za svoj padec na teh tleh odgovorna tudi samo sama sebi. 

5 SUMMARY 

 

The insurance companies are facing a growing number of liability claims owing to people 

slipping on “wet and slippery” floors in possession of the insured. 
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The insurance companies can confront the aforementioned problems and better control such risks 

in numerous ways and in different phases “of life” of these liability insurance policies – in the 

development of the insurance product, in handling claims and in the marketing & presenting such 

liability insurance coverage to the clients. 

 

Within the liability insurance coverage the insured person is adequately protected against possible 

claim of a person who will slip on his floor – the type of protection will depend on the 

circumstances connected to the fall of a third party. The insurance company will pay the claim for 

damages only and merely in cases if on the basis of substantial circumstances also an existence of 

legal liability of the insured person is found. Should it be discovered that the fall occurred 

because of circumstances and reasons which could not be a cause of legal liability of the insured, 

the insurance company will (within the liability insurance contract) defend its own insured and 

will not pay such a claim. 

 

The liability insurance of the owner of the floor is not an accident insurance of people walking on 

his floor. Therefore, the owner of the floor, as an insured person, has to understand that, in regard 

to such liability insurance policy, the insurance company is his contracting party who protects his 

interests and also the person walking on his floor has to face the fact that also he/she can be 

responsible to himself/herself for falling on insured's floor. 
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