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Uveljavitev Splošnih pravil o medsebojnem priznavanju zelene karte 

z azerbajdžanskim birojem z dnem 1. april 2016 
 

1. aprila 2016 stopijo v veljavo Splošna pravila (an. Internal Regulations), sklenjena 
med Slovenskim zavarovalnim združenjem in azerbajdžanskim nacionalnim 

zavarovalnim birojem – Compulsory Insurance Bureau.  
 
S sklenitvijo sporazuma sta pristojna biroja zelene karte uredila medsebojno 
priznavanje zelene karte in medsebojna razmerja pri obravnavanju škodnih 
primerov iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti na podlagi zelene karte. 
 
Azerbajdžanski nacionalni zavarovalni biro je bil namreč z začetkom letošnjega leta 

sprejet v članstvo Sveta birojev (Council of Bureaux: www.cobx.org ), mednarodne 

organizacije s sedežem v Bruslju, ki je odgovorna za vodenje in delovanje sistema 
zelene karte. Kot prehodni član je izpolnil vse finančne pogoje – sklenitev bančne 
garancije in ustrezne pozavarovalne pogodbe, da se lahko s 1. aprilom 2016 
aktivirajo sklenjeni dvostranski sporazumi o medsebojnem priznavanju zelene 
karte z drugimi nacionalnimi zavarovalnimi biroji, člani sistema zelene karte, prav 
tako je azerbajdžanski biro pridobil pravico izdajati zelene karte za motorna vozila z 
azerbajdžanskimi registrskimi označbami.  
 
Na podlagi sklenjenega sporazuma med Slovenskim zavarovalnim združenjem in 
azerbajdžanskim birojem bodo s 1. aprilom 2016 slovenski zavarovanci z vozili s 
slovensko registrsko označbo lahko vstopali v Azerbajdžan, a le ob predložitvi 
novih, dopolnjenih slovenskih zelenih kart, na katerih je med mednarodnimi 
oznakami držav članic sistema zelene karte vpisana tudi mednarodna oznaka 
za Azerbajdžan (AZ). Ob tem opozarjamo, da je v Azerbajdžanu zavarovalno kritje 
omejeno le na tista zemljepisna področja, ki so pod nadzorom vlade Republike 
Azerbajdžana, kar je navedeno tudi na zeleni karti pri mednarodni oznaki AZ za 
Azerbajdžan. 

                                                      
 Države članice sistema zelene karte: Avstrija (A), Belgija (B), Bolgarija (BG), Ciper (CY), Češka 

(CZ), Nemčija (D), Danska (DK), Španija (E), Estonija (EST), Francija (F), Finska (FIN), Velika Britanija 

(GB), Grčija (GR), Madžarska (H), Hrvaška (HR), Italija (I), Irska (IRL), Islandija (IS), Luksemburg (L), 

Litva (LT), Latvija (LV), Malta (M), Norveška (N), Nizozemska (NL), Portugalska (P), Poljska (PL), 

Romunija (RO), Švedska (S), Slovaška (SK), Slovenija (SLO), kot države Evropskega gospodarskega 

prostora (EGP) in Švica (CH); sledijo še: Albanija (AL), Andora (AND), Azerbajdžan (AZ), Bosna in 

Hercegovina (BIH), Belorusija (BY), Izrael (IL), Iran (IR), Maroko (MA), Moldavija (MD), Makedonija (MK), 

Črna gora (MNE), Rusija (RUS), Srbija (SRB), Tunizija (TN), Turčija (TR), Ukrajina (UA). 
 

Posamezni biroji zelene karte opravljajo vlogo biroja še za ozemlje druge države: za Liechtenstein – 

švicarski biro, Monako – francoski biro ter Vatikan in San Marino – italijanski biro. 

 

http://www.cobx.org/


  
 
 
Slovensko zavarovalno združenje ob tej priložnosti poziva vse tiste zavarovance 
članic združenja, ki večkrat potujejo oziroma bodo potovali v Azerbajdžan, naj se 
oglasijo na enoti zavarovalnice, pri kateri imajo sklenjeno mednarodno zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti, da bi pridobili novo slovensko zeleno karto, na kateri je 
med mednarodnimi oznakami držav članic sistema zelene karte navedena tudi 
mednarodna oznaka za Azerbajdžan – AZ. 
 
Več koristnih in podrobnejših informacij o veljavnosti zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti v tujini ter postopkih uveljavljanja povračila škode iz prometnih 
nesreč, ki jih povzročijo vozniki vozil s tujimi registrskimi tablicami v Sloveniji ali 
tujini (t.i. čezmejne nesreče) lahko slovenski zavarovanci oziroma oškodovanci 
preberejo na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja www.zav-
zdruzenje.si v rubriki Prometna nesreča s tujcem. 
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