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Dr. Darko Medved

V tej øtevilki revije Zavarovalniøki horizonti
predstavljamo tri  nove strokovne prispevke s
podroœja zavarovalniøtva.

V prvem prispevku Lea Jakopin in Darjana Vidic
obravnavata problematiko transfernih cen. 
V veœini druæb, pa tudi  v zavarovalniøtvu, se
vsakodnevno sooœamo s problematiko transfernih
cen. Ker za nobeno mednarodno transakcijo ne
obstaja neko absolutno pravilo, po katerem bi
doloœili pravo transferno ceno, je verjetnost za
morebitno nesoglasje o tem, ali je bila v
posamezni dræavi prikazana prava davœna
osnova za izraœun davka od dohodkov pravnih
oseb, zelo velika. Zaradi tega so davœne oblasti
na podroœju oblikovanja transfernih cen sprejele
stroge predpise. V prispevku so ob sploønem
prikazu ureditve problematike transfernih cen v
Sloveniji predstavljene tudi nekatere posebnosti
oblikovanja transferih cen v zavarovalniøtvu,
ki se nanaøajo na podroœje poslovodskih storitev
ter finanœnih in pozavarovalnih transakcij.

V naslednjem prispevku Dejana Srøeta je
predstavljena analiza pravnih pravil
odøkodninske odgovornosti, ki veljajo za
delodajalca v razmerju do delavca za økodo, 
ki jo slednji utrpi ali povzroœi pri delu ali v zvezi
z delom. Podani so primeri iz sodne prakse in
nadalje prikazane moænosti, kako z zavarovalno
pogodbo proti plaœilu premije prevaliti breme
posledic tovrstne odøkodninske odgovornosti
delodajalca na zavarovalnico.

Na koncu Nataøa Anælovar podrobno predstavi
ponudbo zavarovanj hudih bolezni (oziroma
kritiœnih bolezni) na slovenskem
zavarovalniøkem trgu. 

Æelim vam veliko ustvarjalnega branja!





Transferne cene
v zavarovalniøtvu

Mag. Lea Jakopin, mag. Darjana Vidic

Globalizacija je povzroœila, da se v veœini druæb,
tudi v zavarovalniøtvu, vsakodnevno sooœajo s
problematiko transfernih cen. Ker za nobeno
mednarodno transakcijo ne obstaja neko
absolutno pravilo, po katerem bi doloœili pravo
transferno ceno, je verjetnost za morebitno
nesoglasje o tem, ali je bila v posamezni dræavi
prikazana prava davœna osnova za izraœun
davka od dohodkov pravnih oseb, zelo velika.
Zaradi tega so davœne oblasti sprejele na
podroœju oblikovanja transfernih cen stroge
predpise. V prispevku so ob sploønem prikazu
ureditve problematike transfernih cen v Sloveniji
predstavljene tudi nekatere posebnosti
oblikovanja transferih cen v zavarovalniøtvu, 
ki se nanaøajo na podroœje poslovodskih storitev
ter finanœnih in pozavarovalnih transakcij.

Globalization has made transfer pricing an
everyday necessity for the majority of businesses,
even in insurance sector. Since there is no
absolute rule for determing the right transfer
price for any kind of international transaction
there is a large potential for disagreement if the
correct amount of taxable income has been
reported in a particular jurisdiction. Because 
of that tax authorities have adopted strict
regulations in order to challenge taxpayers on
their transfer prices. In the paper some general
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tranfer pricing rules and some specific issues relating to transfer
pricing of management services, financial transactions and
reinsurance in Slovenian insurance sectore are presented.

1 Uvod

Slovenske zavarovalnice so v zadnjih 15 letih intenzivno iskale nove
priloænosti zunaj meja naøe dræave. Trg, ki se je pokazal kot perspektiven
in slabo razvit, je bilo podroœje nekdanje Jugoslavije. Zaradi doloœenih
prednosti, kot so poznavanje kulture, delovanja trga in priœakovanega
razvoja, so se nekatere zavarovalnice odloœile vstopiti na te trge, in sicer
veœinoma tako, da so tam prevzele æe delujoœe pravne osebe. Tako je
nastala skupina povezanih pravnih oseb, za katero velja, da mora delovati
v skladu z neodvisnim trænim naœelom (angl. arm’s lenght principle), ki
pravi, da morajo povezane pravne osebe pri medsebojnem poslovanju
ravnati enako, kot œe bi bil posel sklenjen med nepovezanimi pravnimi
osebami. Zavarovalnice so se tako sooœile s problematiko transfernih
(notranjih) cen, po katerih se vrednotijo transakcije med povezanimi
pravnimi osebami. 

Problematika transfernih cen se je po mnenju Adamsa in Grahama
(Guzina, 2003, str. 15) sicer pojavila æe v 70. letih prejønjega stoletja, 
ko je zaœela ameriøka davœna uprava prviœ inøpicirati transferne cene
svojih davœnih zavezancev. Ugotovitve niso bile zadovoljive, saj naj v
veœini druæb ne bi imeli pripravljene dokumentacije o naœinih oblikovanja
transfernih cen. Druæbe, ki so strategije transfernih cen imele pripravljene,
pa so veœinoma sledile le enemu cilju, in sicer zniæati svoje davœno breme
v ZDA in prenesti dobiœek v dræave z niæjo davœno obremenitvijo.

Situacija glede transfernih cen se je v ZDA ponovno zaostrila v 90. letih
preteklega stoletja, ko se je zopet zaœelo govoriti o velikih prenosih
dobiœka v dræave z niæjo davœno obremenitvijo. Posledica tega je bila
davœna reforma, izpeljana leta 1986, ki je obsegala rednejøe davœne
preglede mednarodnih druæb in poslediœno poveœanje prihodkov iz
naslova pobranega davka od dobiœka. Davœna zakonodaja se je od takrat
precej spreminjala in zaostrovala, pri œemer je bila posebna pozornost
namenjena ustrezni dokumentaciji za dokazovanje ustreznih transfernih
cen. Konœno razliœico davœne zakonodaje o transfernih cenah je ameriøka
davœna administracija, ki je zahtevala uporabo doloœenih metod in
primerjalno analizo zadovoljivo podobne transakcije, sprejela leta 1994. 
Ta zakonodaja pa je pomembno vplivala tudi na sprejetje in vsebino vodil
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Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) o transfernih
cenah za multinacionalke in davœne oblasti v evropskem prostoru, ki so
julija leta 2010 doæivela prve veœje spremembe po letu 1995. 

Spremembe so bile pripravljene na podlagi izkuøenj, ki so jih z uporabo
vodil iz leta 1995 pridobili tako zavezanci za davek kot davœne uprave.
Novosti v vodilih naj bi predvsem pomagale zagotoviti, da mednarodne
druæbe ne bi uporabljale transfernih cen za prenaøanje dobiœka v dræave 
z davœno ugodnejøim okoljem. Namen sprememb je tudi œim bolj
zmanjøati dvojno obdavœevanje in prispevati k uœinkovitejøemu reøevanju
sporov med davœnimi organi v primerih dvojnega obdavœevanja 
(Bobek-Gospodariœ, 2011, str. 59).

2 Opredelitev pojmov transferna cena in
povezane osebe

2.1 Transferna cena

Transferna cena je vsaka cena, po kateri si dve ali veœ povezanih oseb (ali
posameznih delov teh povezanih oseb) med seboj zaraœunavajo doloœeno
blago oziroma storitev. Lahko je enaka ali podobna træni ceni, torej ceni,
za katero bi se med seboj dogovorili dve nepovezani osebi. V tem
primeru jo imenujemo neprilagojena transferna cena. Œe transferna cena
ni enaka ali podobna træni ceni, torej ceni, za katero bi se med seboj
dogovorili dve nepovezani osebi, jo imenujemo prilagojena transferna
cena. Ta je rezultat dejstva, da sta se zanjo dogovorili dve povezani osebi,
ki imata lahko zaradi moænosti vpliva na medsebojne odloœitve s
postavitvijo transferne cene tudi druge cilje. Namesto cilja maksimiranja
dobiœka vsake izmed povezanih oseb posebej, je lahko cilj zniæanje
davœnih bremen skupine povezanih oseb kot celote in poslediœno
maksimiranje œistega dobiœka te skupine kot celote (Luzar, 2007, str. 5).

Transferne cene se pojavljajo povsod, kjer se povezane druæbe
(multinacionalke) ali njihovi posamezni deli razdelijo na posamezne
enote, zato poslovna ekonomija razlikuje med transfernimi in trænimi
(naravnimi) cenami. Træne cene se doloœajo v procesu sreœevanja
ponudbe in povpraøevanja na trgu, transferne cene pa imajo znaœilnosti
moœnega sredstva, ki bistveno vpliva na izkazano poslovanje in
poslediœno poslovno (ne)uspeønost (Kuhar, 2008, str. 10). Nekateri zato
transferne cene opredeljujejo tudi kot tehniko za optimalno razporejanje
stroøkov in prihodkov med oddelki, podruænicami in pridruæenimi
druæbami, ki tvorijo skupino povezanih oseb. Ta opredelitev priznava, 
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da koncept transfernih cen omogoœa druæbam bodisi izogibanje davœnim
obveznostim bodisi beg kapitala v poslovno ugodnejøe okolje
(Sikka & Willmott, 2010, str. 342).

Za vsako druæbo so cene zelo pomembne, saj s prodajo poslovnih
uœinkov dosega prihodke, ki bistveno vplivajo na njen poslovni izid.
Pri tem se poraja vpraøanje, ali je transferno ceno, zaraœunano med
povezanima druæbama, mogoœe doseœi na trgu. To je odvisno predvsem
od njunega trænega poloæaja: ali nastopata na trgu kot monopolist ali
zaradi konkurenœnega pritiska nimata bistvenega vpliva na doloœanje cen.
Ob upoøtevanju teh okoliøœin mora vsaka druæba doloœiti ceno oziroma
razpon, v katerem bo ponujala svoje proizvode ali storitve na trgu (Kuhar,
2008, str. 10).

2.2 Povezane osebe

Œe lahko za izraz transferne cene trdimo, da predstavlja v vsaki
zakonodaji enako stvar, tega ne moremo reœi za pojem povezanih oseb
(Guzina, 2003, str. 5). Na sploøno bi lahko povezane osebe opredelili kot
tiste pravne ali fiziœne osebe, ki imajo bodisi zaradi kapitalske bodisi
zaradi poslovne povezanosti moænost vplivati na odloœitve o oblikovanju
medsebojnih (prenosnih) cen. Povedano drugaœe: med povezanimi
osebami se medsebojne cene ne oblikujejo popolnoma træno (Guzina,
2003, str. 5). 

V Sloveniji pojem povezanih oseb in to, v kakøni medsebojni odvisnosti
morajo biti te osebe, da jih lahko spoznamo za povezane, opredeljuje veœ
zakonskih in strokovnih podlag. Tako je definicija povezanih oseb
podana v Zakonu o gospodarskih druæbah, Zakonu o davku na dodano
vrednost, Slovenskih raœunovodskih standardih, Mednarodnih
raœunovodskih standardih in Zakonu o davku na dohodek pravnih oseb,
ki ima z vidika transfernih cen najveœji pomen (Ur. l. RS, øt. 117/2006,
90/2007, 76/2008, 56/2008, 92/2008, 5/2009, 96/2009, 110/2009 - ZDavP-2B,
43/2010, 59/2011, 24/2012, 30/2012-ZDDPO-2H, v nadaljevanju 
ZDDPO-2). Za zavarovalnice veljajo enake zakonske podlage kot za
druge gospodarske druæbe, pri œemer jih dodatno opredeljuje øe Zakon 
o zavarovalniøtvu, ki tudi opredeljuje pojem povezanih oseb.

Zakon o zavarovalniøtvu (Ur. l. RS, øt. 13/2000, 31/2000 - ZP-L, 91/2000 -
popr., 12/2001 - Skl. US, 21/2002, 52/2002 - ZJA, 91/2002 - Skl. US,
29/2003 - Odl. US, 40/2004 - ZDDPO-1, 50/2004, 65/2004 - Skl. US,
76/2005 - ZZVZZ-H, 8/2006 - ORZZavar62, 79/2006, 114/2006 - ZUE,
9/2007, 102/2007, 69/2008, 19/2009, 49/2009, 83/2009, 79/2010, v
nadaljevanju ZZavar) v 10. œlenu doloœa, da so povezane osebe pravno
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samostojne osebe, ki so med seboj bodisi upravljavsko, kapitalsko bodisi

kako drugaœe povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno

oblikujejo poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja

skupnih poslovnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba moænost

usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odloœanju o financiranju in

poslovanju, oziroma tako, da poslovanje ene osebe oziroma njeni rezultati

poslovanja lahko pomembno vplivajo na poslovanje oziroma rezultate

poslovanja druge osebe. Za povezane osebe zakon øteje zlasti tiste, 

ki so med seboj povezane: 

• kot oæji druæinski œlani;

• tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se øtejejo za povezane osebe

po drugih toœkah tega œlena, skupaj, posredno ali neposredno

udeleæena v drugi osebi; 

• tako, da je v obeh osebah udeleæena ista oseba oziroma osebe, ki se

øtejejo za povezane po drugih toœkah tega œlena; 

• tako, da tvorijo koncern po zakonu, ki ureja gospodarske druæbe

(ZGD-1); 

• kot œlani uprave, nadzornega sveta ali prokuristi oziroma zaposleni po

pogodbi o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe,

z druæbo, v kateri opravljajo to funkcijo oziroma v kateri so zaposleni,

in oæji druæinski œlani te osebe.

Po tem zakonu je definicija odvisne oziroma obvladujoœe druæbe enaka

njunima opredelitvama v ZGD-1. Obvladovanje je po tem zakonu

razmerje med odvisno in obvladujoœo druæbo oziroma temu razmerju

podobno razmerje med katero koli fiziœno in pravno osebo.

ZDDPO-2 v 16. œlenu doloœa, da se za povezani osebi øtejeta zavezanec

rezident ali nerezident in tuja pravna oseba ali tuja oseba brez pravne

osebnosti, ki ni zavezanec (v nadaljevanju tuja oseba), œe: 

• ima zavezanec neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti

ali øtevila delnic ali deleæev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma

glasovalnih pravic v tuji osebi ali obvladuje tujo osebo na podlagi

pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili

v enakih ali primerljivih okoliøœinah doseæeni med nepovezanimi

osebami; ali 

• ima tuja oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti

ali øtevila delnic ali deleæev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma

glasovalnih pravic v zavezancu ali obvladuje zavezanca na podlagi

pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili

v enakih ali primerljivih okoliøœinah doseæeni med nepovezanimi

osebami; ali 
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• ima ista oseba hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 %
vrednosti ali øtevila delnic ali deleæev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru
v zavezancu in tuji osebi ali dveh zavezancih ali ju obvladuje na podlagi
pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili
v enakih ali primerljivih okoliøœinah doseæeni med nepovezanimi
osebami; ali 

• imajo iste fiziœne osebe ali njihovi druæinski œlani neposredno ali
posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali øtevila delnic ali deleæev 
v kapitalu, upravljanju ali nadzoru v zavezancu in tuji osebi ali dveh
rezidentih ali ju obvladujejo na podlagi pogodbe ali se pogoji
transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali
primerljivih okoliøœinah doseæeni med nepovezanimi osebami. 

Za druæinske œlane se po tem zakonu øtejejo: 
• zakonec ali oseba, s katero fiziœna oseba æivi v dalj œasa trajajoœi

æivljenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo 
in druæinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza; 

• partner oziroma partnerica (v nadaljevanju partner), s katerim fiziœna
oseba æivi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, 
ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti; 

• otrok, posvojenec ali pastorek ali otrok osebe, s katero fiziœna oseba
æivi v dalj œasa trajajoœi æivljenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja
zakonsko zvezo in druæinska razmerja, enake pravne posledice kot
zakonska zveza, ali otrok partnerja, s katerim fiziœna oseba æivi v
registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja
registracijo istospolne partnerske skupnosti; 

• starøi in posvojitelj fiziœne osebe. 

Iz navedenih zakonskih opredelitev izhaja, da je temeljna razlika v
zakonski opredelitvi povezanosti med rezidenti in tujimi osebami in samo
med rezidenti v tem, da ZDDPO-2 kot pogoja za doloœanje povezanosti
med rezidenti in tujimi osebami ne opredeljuje poslovne povezave,
medtem ko je ta v opredelitev povezanih oseb – rezidentov vkljuœena.
Opredelitev povezanosti oseb med rezidenti je torej øirøa od opredelitve
povezanosti oseb v razmerjih rezident – nerezident. Glede na dejstvo, 
da ZDDPO-2 ne opredeljuje natanœneje obstoja drugih razmerij oziroma
poslovne povezanosti, v praksi pogosto nastopi dvom, katera vrsta
oziroma obseg poslovne povezanosti odloœilno vpliva na obstoj
povezanosti oseb. Pomanjkljivosti delno reøuje Pravilnik o transfernih
cenah, h kateremu usmerja ZDDPO-2 (Luzar, 2007, str. 13).

Pravilnik o transfernih cenah (Ur. l. RS, øt. 141/2006, 4/2012) v 24. œlenu
opredeljuje poslovno povezavo. Øteje se, da se pogoji transakcij med
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pogodbenima stranema razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih 
ali primerljivih okoliøœinah doseæeni med nepovezanimi osebami, ko pri
doloœanju pogodbenih pogojev ena stranka nasproti drugi izkoristi
dejanski ekonomski ali drug vpliv, pri œemer doseæe pogoje, ki jih ni ali
jih ne bi bilo mogoœe doseœi v enakih ali primerljivih okoliøœinah med
nepovezanimi osebami, in so ti pogoji v nasprotju z racionalnim
ekonomskim ravnanjem ene od strank v poslu. V tem primeru gre za
transakcije, v katerih se pogoji ne doloœijo v pogajanjih med neodvisnima
pogodbenima stranema, ampak jih narekuje le volja ene od strank. Tak
vpliv se lahko doseæe, ne da bi imela ena od strani najmanj 25 % delnic
oziroma deleæev v kapitalu, upravljanju, nadzoru oziroma glasovalnih
pravicah. Navedeni vpliv primeroma kaæejo zlasti naslednji posamezni
dejavniki ali njihova kombinacija: 
• sklenjena podjetniøka pogodba (pogodba o obvladovanju, pogodba 

o prenosu dobiœka ali druga podjetniøka pogodba); 
• ekskluzivna pravica do prodaje proizvodov, ki jih proizvede druga

pogodbena stran; 
• nesposobnost druæbe, da bi poslovala brez kapitala, izdelkov in

tehniœnega sodelovanja, ki mu jih zagotavlja druga druæba v transakciji
(to vkljuœuje skupne podvige); 

• visoka stopnja finanœne odvisnosti (visoka posojila in drugo); 
• sodelovanje ene pogodbene strani pri nabavi in prodaji; 
• sodelovanje pogodbenih strani v kartelih in konzorcijih; 
• nadzor nad ponudniki in trgovci; 
• pogodbe, ki vodijo k monopolnemu poloæaju. 

Ker so zavarovalnice od leta 2007 dolæne poroœati v skladu z
Mednarodnimi standardi raœunovodskega poroœanja (Ur. l. EU, 
øt. L 320/146, z dne 29. 11. 2008), bomo prikazali øe opredelitev
povezanih oseb v MRS 24, ki ima naslov »Razkrivanje povezanih strank«
(MRS 24). 
Po doloœilih MRS 24 je povezana stranka povezana z druæbo, œe:
• neposredno ali prek enega ali veœ posrednikov stranka: 

– usmerja druæbo ali jo ta druæba usmerja ali pa je usmerjana skupaj 
z njo (sem spadajo tudi obvladujoœe druæbe, odvisne druæbe 
in soodvisne druæbe), 

– ima deleæ v druæbi, kar ji zagotavlja pomemben vpliv na odloœanje
v druæbi, ali 

– izvaja skupno obvladovanje druæbe; 
• je stranka pridruæena druæba (po definiciji v MRS 28 Finanœne naloæbe v

pridruæene druæbe); 
• predstavlja stranka skupna vlaganja, v katerih je druæba podviænik

(glejte MRS 31 Deleæi v skupnih vlaganjih); 
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• je stranka kljuœen œlan ravnateljskega osebja druæbe ali njegove
obvladujoœe druæbe; 

• je stranka oæji œlan druæine katerega koli posameznika; miøljeni so tisti
œlani druæine, za katere je mogoœe priœakovati, da bodo vplivali na
omenjenega posameznika pri stikih z druæbo, in na katere bo ta
posameznik vplival tudi sam. Ti œlani so lahko zakonec oziroma partner
posameznika in otroci, otroci zakonca oziroma partnerja posameznika
in pa druæinski œlani, ki jih vzdræuje posameznik ali zakonec oziroma
partner; 

• je stranka druæba, ki jo neposredno ali posredno usmerja, skupno
obvladuje ali ima v njej moœan vpliv ali prednostno glasovalno pravico
kateri koli posameznik; ali 

• œe je stranka program pozaposlitvenih zasluækov za zaposlene v
doloœeni druæbi ali katera koli druæba, ki je povezana stranka te druæbe. 

Transakcije med povezanimi strankami so prenos sredstev, storitev ali
obveznosti med povezanima strankama, ne glede na to, ali se zaraœuna
kakøna cena ali ne. 

Po MRS 24 sta torej stranki povezani, kadar ima ena moænost obvladovati
drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odloœanju o financiranju in
poslovanju. Obvladovanje druæb definira lastniøtvo, bodisi posredno
bodisi neposredno prek odvisnih druæb, z veœ kot polovico glasov v
druæbi ali z velikim deleæem glasov in zmoænostjo na pravni podlagi ali na
podlagi sporazuma odloœati o finanœnih in poslovnih usmeritvah
ravnateljstva druæbe. Kot pomemben vpliv razume udeleæbo pri odloœanju
o usmeritvah financiranja in poslovanja druæbe, vendar ne doloœanje teh
usmeritev. Pomemben vpliv se lahko izraæa na veœ naœinov, obiœajno z
zastopstvom v upravnem odboru ali na primer z udeleæbo pri oblikovanju
usmeritev, pri bistvenih poslih med povezanimi druæbami, pri
izmenjavanju vodilnega osebja ali pri vplivanju na strokovne informacije.
Pomemben vpliv si je mogoœe pridobiti na podlagi lastniøtva delnic,
zakona ali sporazuma. Pri lastniøtvu delnic velja predpostavka, da je
pomemben vpliv v skladu z opredelitvijo, ki jo vsebuje MRS 28 Finanœne
naloæbe v pridruæene druæbe (KPMG, 2007, str. 990–991).

3 Davœni vidik transfernih cen

3.1 Opredelitev davœnega vidika transfernih cen

V nasprotju s poslovnim vidikom oblikovanja transfernih cen, kjer æelijo
poslovodstva te cene postaviti na ekonomsko realnih podlagah, saj zgolj
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take omogoœajo realno odloœanje, druæbe za namene obdavœitve dobiœka
pogosto uporabljajo manipulativne transferne cene, tj. zavestno doloœene
transferne cene, ki so viøje ali niæje od ekonomsko utemeljenih. Zaradi
tega se davœni organi pri ugotavljanju davœne osnove za plaœilo davka od
dohodkov pravnih oseb sreœujejo s teæavami. Skupine druæb æelijo namreœ
v dræavah, v katerih imajo visoke stopnje obdavœitve, prikazovati visoke
stroøke in poslediœno nizko davœno osnovo. To ima za posledico
zmanjøanje davœne obveznosti za skupino kot celoto. V dræavah, kjer
imajo nizke davœne stopnje in/ali moænost uveljavljati razliœne davœne
olajøave, pa prikazujejo veœje prihodke. Njihov temeljni namen je
zmanjøati davœno obremenitev, zato sprejemajo dræave za to podroœje
œedalje kompleksnejøo zakonodajo, saj ne æelijo izgubiti pomembnega
deleæa prihodkov iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb (Kuhar,
2008, str. 32).

Davœne uprave si zaradi tega pri prouœevanju transfernih cen – øe
posebno pri transakcijah med mednarodnimi druæbami, ki delujejo na
razliœnih geografskih obmoœjih – prizadevajo œim podrobneje prouœiti
njihovo organiziranost, poslovne aktivnosti, strategije in cilje. Iz izkuøenj
izhaja, da tako mednarodno povezane druæbe kakor tudi davœni organi
namenjajo najveœ pozornosti transfernim cenam pri najbolj »tveganih«
povezanih transakcijah, med katere je mogoœe øteti (Kuhar, 2008, str. 33): 
• visoka izplaœila v tujino za licenœnine, storitve ali druga nadomestila

(pomembne vrednosti, vpraøanje koristi, pridobljenih s storitvami,
licenœnine, plaœane vnaprej); 

• transakcije z druæbami iz dræav z nizko davœno stopnjo in/ali z
dræavami, ki so na œrnih listah (prouœiti dokumentacijo, prenos tveganj
v njih, razliœni sporazumi med druæbami v skupini, prispevek k
poslovnemu izidu izplaœevalca); 

• razliœna plaœila ob koncu leta ali za pretekla leta, s katerimi se
prilagajajo davœne osnove (znaœaj teh izplaœil – vpraøanje pogodbenih
doloœil, problematika davka na dodano vrednost in carin); 

• veœletne izgube (vzroki zanje); 
• stroøke raziskav in razvoja ter njihovo raœunovodsko obravnavanje. 

»Tvegane« poslovne transakcije se pojavljajo tudi v zavarovalniøtvu. V
prihodnjih letih je zato na tem podroœju mogoœe priœakovati raznovrstne
ugotovitve davœnih inøpekcij: denimo, da obvladujoœa druæba zaradi
slabih poslovnih rezultatov odvisnih druæb le-tem ne zaraœunava licenœnin
in drugih storitev ter te stroøke nosi sama ali pa da z visokimi nadomestili
izœrpava odvisne druæbe in jih ohranja na minimalnem moænem
izkazanem dobiœku, œe odvisne druæbe poslujejo v manj ugodnem
davœnem okolju.
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Na oblikovanje transfernih cen pa ne vpliva le viøina dobiœka v
posamezni dræavi, temveœ tudi davœna obremenitev, uvozne dajatve, ki
sicer v œasu vse veœje globalizacije trgovine izgubljajo pomen, davek na
dodano vrednost, izplaœila dobiœka v obliki dividend oziroma deleæev v
dobiœku in omejitev financiranja.

Davœna obremenitev je najenostavneje in najhitreje razvidna iz viøine
nominalnih davœnih stopenj, ki se med dræavami precej razlikujejo, bolj
natanœno pa iz efektivnih davœnih stopenj, ki upoøtevajo tudi razlike v
izraœunu davœne osnove za obdavœitev, med katerimi so zelo pomembne
davœne olajøave. V slovenski zakonodaji so olajøave natanœneje
opredeljene v ZDDPO-2, in sicer v œlenih od 55 do 59, ki opredeljujejo
olajøavo za vlaganje in razvoj, olajøavo za zaposlovanje invalidov, olajøavo
za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in olajøavo za donacije. 

Izplaœila dobiœka v obliki dividend oziroma deleæev v dobiœku se v veœini
davœnih ureditev obdavœijo v dræavi izvora (na viru) z davkom po odbitku
(angl. witholding tax). Stopnje davka po odbitku so v posameznih
dræavah razliœne, pri œemer je treba upoøtevati tudi sklenjene meddræavne
sporazume o izogibanju dvojnega obdavœevanja, ki pri tovrstnih izplaœilih
lajøajo davœno obremenitev. 

Omejitev financiranja in s tem uravnavanje politike transfernih cen je
dejavnik, ki vpliva bodisi na lastniøko bodisi na dolæniøko obliko
financiranja. Naœeloma velja, da je dolæniøko financiranje cenejøe od
lastniøkega. Stroøek dolæniøkega financiranja so obresti, ki so v veœini
dræav odbitna postavka pri izraœunu davœne osnove. Stroøek lastniøkega
financiranja pa je dividenda, ki v veœini primerov ni odbitna postavka. 
Œe je vir dolæniøkega financiranja tuja povezana druæba, je lahko
plaœevanje visokih obresti na posojilo eden izmed naœinov odliva dobiœka
v tujino. Takøna zakonska doloœba o omejevanju financiranja druæb za
davœne namene se imenuje tanka kapitalizacija (angl. thin capitalization).
Institut tanke kapitalizacije je v vseh dræavah integriran v davœni sistem
kot varovalka pred masovnim odlivanjem dobiœka. Prav tako kot
dividende tudi obresti za posojila zapadejo v obdavœitev z davkom 
po odbitku, pri œemer se za stopnjo obdavœitve upoøtevajo sklenjeni
meddræavni sporazumi o izogibanju dvojnega obdavœevanja, kar ima 
za posledico niæjo davœno obremenitev.

Multinacionalke in davœne oblasti dræav œlanic OECD so se dogovorile, 
da bodo za namene obdavœitve uporabljale neodvisno træno naœelo (angl.
arm’s lenght priciple), ki je mednarodni standard za transferne cene.
Standard med drugim doloœa, da morajo biti prodajni ali finanœni pogoji,
ki so dogovorjeni med povezanima osebama, enaki pogojem, po katerih
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bi poslovali neodvisni druæbi. Vodila OECD (2010a, str. 33) za oblikovanje
transfernih cen zato v toœki 1.6. doloœajo, da se v primeru, ko neodvisno
træno naœelo ni izpolnjeno, dobiœek, ki bi lahko nastal iz poslovanja med
povezanima osebama, a ni, vkljuœi v dobiœek druæbe, kateremu pripada,
in se ustrezno obdavœi.

Prilagajanje dobiœkov kot posledica transfernih cen pa se ugotavlja v
glavnem v primerih, ko gre za povezane druæbe iz dveh ali veœ dræav. 
Pri mednarodnih transakcijah je treba namreœ vedno, ko prihodki
in/oziroma odhodki niso skladni s primerljivimi trænimi cenami, opraviti
prilagoditev davœne osnove (torej zviøanje ali zniæanje) na raven
primerljivih trænih cen. Pri domaœih transakcijah pa je treba opraviti
prilagoditev prihodkov in/oziroma odhodkov, ki niso skladni s primerljivimi
trænimi cenami, le v dveh primerih, in sicer (Kuhar, 2008, str. 42): 
• ko gre za transakcije med povezanima osebama, in sicer med

rezidentom in fiziœno osebo, ki opravlja dejavnost, ter 
• ko gre za transakcije med rezidentoma, povezanima osebama, in to le

v primerih, ko:
– eden od rezidentov (torej eden ali oba) v davœnem obdobju, za

katerega se ugotavljajo prihodki in odhodki, izkazuje nepokrito
davœno izgubo iz preteklih let, ali ko

– eden od rezidentov (torej eden ali oba) plaœuje davek po stopnji 0 %
oziroma po niæji stopnji od tiste v 60. œlenu ZDDPO-2, ali ko

– je eden od rezidentov (torej eden ali oba) oproøœen plaœevanja davka
po ZDDPO-2. 

Ugotavljanje transfernih cen in poslediœno njihova davœna obravnava ima,
kadar gre za povezane druæbe znotraj posamezne dræave, torej smisel le,
œe poveœanje davœne osnove pri eni izmed povezanih druæb ne povzroœi
zmanjøanja davœne osnove pri drugi. Slednje pa se lahko zgodi le, œe je
ena izmed povezanih oseb v ugodnejøem davœnem poloæaju in tako
transferne cene vplivajo na skupni davœni izplen v eni dræavi. Tako
ureditev pozna tudi Slovenija (Petauer, 2005, str. 19).

Za ugotavljanje transfernih cen po neodvisnem trænem naœelu morajo 
tako davœne oblasti kot mednarodne druæbe zbrati informacije o
podobnih transakcijah in trænih razmerah v œasu, ko je priølo do
transakcij, oceniti nepovezane transakcije in poslovne dejavnosti
nepovezanih oseb ter jih primerjati s transakcijami in dejavnostmi
povezanih oseb. Pri tem se oboji sreœujejo s teæavami, saj so lahko
informacije, ki so dostopne, nepopolne, tiste, ki obstajajo, je teæko ali
nemogoœe pridobiti, doloœene informacije pa bi lahko bile relevantne,
vendar preprosto ne obstajajo.
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Bistvo kritike neodvisnega trænega naœela pa je njegova neuporabnost 
pri storitvah poslovodenja in nadziranja, ki se opravljajo izkljuœno med
povezanimi osebami in ne med neodvisnimi osebami. Primerljivi træni
podatki v teh primerih niso na voljo in neodvisno træno naœelo ni
zadostno, zato se za zagotavljanje pravilnosti transfernih cen uporabljajo
dodatna merila (Kavœiœ & Babiœ, 2001, str. 46).

3.2 Zakonske podlage

Pri nas tematiko transfernih cen ureja Zakon o davœnem postopku (Ur. l.
RS, øt. 117/2006, 24/2008 - ZDDKIS, 125/2008, 85/2009, 110/2009, 1/2010
- popr., 43/2010, 97/2010), ki v 382. œlenu doloœa, da je davœni zavezanec
dolæan v predpisanih rokih, skladnih s tem zakonom, predloæiti davœnemu
organu sploøno in posebno dokumentacijo, œe se ta napove za pregled
transfernih cen.

Sploøna dokumentacija (angl. masterfile) je lahko enotna za celotno
skupino povezanih oseb in mora vsebovati najmanj:
• opis davœnega zavezanca; 
• organizacijsko strukturo na svetovni ravni in vrsto povezanosti

(kapitalska, pogodbena, osebna); 
• opis sistema doloœanja transfernih cen; 
• sploøni opis poslovanja in poslovnih strategij; 
• opis gospodarskih in drugih dejavnikov; 
• opis konkurenœnega okolja. 

Posebna dokumentacija (angl. country-specific documentation), 
ki jo vsaka druæba v skupini pripravi zase in v nasprotju s sploøno
dokumentacijo ni enaka, pa mora vsebovati najmanj: 
• podatke v zvezi s transakcijami s povezanimi osebami (opis, 

vrsta, tip, vrednost, roki in pogoji); 
• podatke o izvedbi analize primerljivosti transakcij: 

– lastnostih sredstev in storitev, 
– izvedeni funkcijski analizi (opravljene naloge glede na vloæena

sredstva oziroma storitve in prevzeta tveganja), 
– pogodbenih pogojih, 
– gospodarskih in drugih razmerah, ki vplivajo na transakcije, 
– uporabi metode oziroma metod za doloœitev transfernih cen 

in njihove doloœitve v skladu s primerljivimi trænimi cenami ter 
– drugo dokumentacijo, ki dokazuje skladnost transfernih cen 

s primerljivimi trænimi. 

Temeljni namen zakonodaje, ki predpisuje vodenje dokumentacije o
oblikovanju transfernih cen, je, da bi bilo iz nje jasno razvidno, da so
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transferne cene oblikovane po predpisih, ki urejajo to podroœje. 
Druæba mora zato vzpostaviti tako dokumentacijo, da z njo potrdi, da je
oblikovala transferne cene po neodvisnem trænem naœelu, in da
davœnemu organu omogoœi dostop do informacij o oblikovanih
transfernih cenah, vrstah opravljenih transakcij, sedeæih povezanih 
druæb, obsegu povezanih transakcij itd. (Kuhar, 2008, str. 163).

Na podlagi razpoloæljive dokumentacije davœni organi ocenjujejo stopnjo
tveganja glede tega, ali so bile s transfernimi cenami izvedene kakøne
manipulacije. V zvezi s tem so za davœno administracijo zelo pomembni
podatki, kako druæba oblikuje transferne cene (ali s pogajanji ali jih doloœi
vrhovno poslovodstvo), kako je druæba organizirana (vertikalno ali
horizontalno) in na kakøni podlagi se doloœajo cene (stroøki, træne cene,
drugo). Pri tem namreœ velja pravilo, da se verjetnost zlorab transfernih
cen za zniæevanje obveznosti za plaœilo davka od dohodkov poveœuje, 
œe se transferne cene oblikujejo bolj dirigirano, œe so mednarodne druæbe
organizirane bolj centralizirano in œim dlje od konœnega potroønika se
oblikujejo cene (Kuhar, 2008, str. 163).

Pravilnik o transfernih cenah v prvem sklopu obravnava metode
doloœanja primerljive træne cene, v drugem je zajeta analiza primerljivosti,
vkljuœujoœ funkcijsko analizo, tretji sklop definira presojanje posameznih
in kombiniranih transakcij, œetrti zajema druge vplivne dejavnike (vladne
politike, uporabo veœletnih podatkov, izgube), peti sklop opredeljuje
uporabo razpona primerljivih trænih cen, øesti obravnava posebnosti pri
doloœanju primerljivih trænih cen pri storitvah, vkljuœujoœ posebnosti pri
doloœanju primerljivih trænih cen pri neopredmetenih sredstvih, v sedmem
sklopu so obravnavani dogovori o delitvi stroøkov raziskovanja in
razvijanja oziroma proizvajanja ali pridobivanja sredstev ali storitev 
ali pravic, zadnji sklop pa definira poslovno povezanost, ki temelji na
dejavnikih ali njihovi kombinaciji, kot so: 
• sklenjena podjetniøka pogodba (pogodba o obvladovanju, pogodba 

o prenosu dobiœka in druga podjetniøka pogodba); 
• ekskluzivna pravica do prodaje proizvodov, ki jih proizvede druga

pogodbena stran; 
• nesposobnost druæbe, da bi poslovala brez kapitala, izdelkov in

tehniœnega sodelovanja, ki mu jih zagotavlja druga druæba v transakciji
(to vkljuœuje tudi skupne podvige); 

• visoka stopnja finanœne odvisnosti (visoka posojila in drugo); 
• sodelovanje ene pogodbene strani pri nabavi in prodaji; 
• sodelovanje pogodbenih strani v kartelih in konzorcijih; 
• nadzor nad ponudniki ali trgovci; 
• pogodbe, ki vodijo k monopolnemu poloæaju. 
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3.3 Metode oblikovanja transfernih cen za davœne
namene

Izbrana metoda oblikovanja transfernih cen ponavadi doloœa viøino
transferne cene, zato predstavlja izbira metode eno najpomembnejøih
opravil pri oblikovanju politike transfernih cen v skupini povezanih
druæb. Pri uporabi metod moramo vedeti, da (Kuhar, 2008, str. 75):
• v nobeni situaciji ni primerna le ena metoda in tudi ni mogoœe, 

da bi doloœili posebna pravila, ki bi veljala v vseh primerih; 
• je pri doloœanju transfernih cen treba opustiti nepomembna ocenjevanja

(»nepomembno« je v bistvu zelo relativno); 
• davœni predpisi ne zahtevajo uporabe veœ kot ene metode; œe bi bilo

obvezno predstaviti analize na podlagi veœ metod, bi to za davœne
zavezance pomenilo veliko breme. 

Vodila OECD, ki jih v ZDDPO-2 upoøteva tudi slovenska zakonodaja,
predvidevajo v izhodiøœu tradicionalne transakcijske metode (angl.
traditional transaction methods) in metode transakcijskega dobiœka (angl.
transactional profit methods). 

Za tradicionalne transakcijske metode je znaœilno, da doloœajo cene
izkljuœno na podlagi primerjave in da so se razvile pred metodami
transakcijskega dobiœka. Njihova uporaba je enostavnejøa, po svoji 
vsebini pa so bliæe neodvisnemu trænemu naœelu, saj na trgu iøœejo
situacije, ki ustrezajo temu naœelu, in skuøajo znaœilnosti teh situacij
uporabiti pri oblikovanju transfernih cen med povezanima osebama. Pri
tem v svoji najenostavnejøi razliœici med seboj primerjajo cene, po katerih
med seboj trgujejo nepovezane osebe, s cenami med povezanimi
osebami. V bolj zapleteni razliœici pa med seboj primerjajo razliko v ceni
oziroma razliœne ravni dobiœka, ki ga dosegajo nepovezane druæbe, 
s tistimi v povezanih druæbah. Med tradicionalne transakcijske metode
sodijo metoda primerljivih prostih cen, metoda preprodajnih cen in
metoda dodatka na stroøke.

Za metode transakcijskega dobiœka pa je znaœilno, da so se razvile
pozneje kot tradicionalne metode, njihova uporaba je bolj zapletena, 
po vsebini pa ne ustrezajo popolnoma neodvisnemu trænemu naœelu.
Razvile so se, ker se je na trgu zaœelo pojavljati vedno veœ primerov, 
ko z uporabo tradicionalnih transakcijskih metod ni bilo mogoœe ustrezno
oblikovati in dokazovati transfernih cen. Te metode v celoti temeljijo na
notranjih podatkih obravnavane druæbe, pri œemer se natanœno ugotavlja,
kako povezane druæbe pridobivajo dobiœke in kako jih med sabo delijo.
Doseæeni dobiœek se deli med druæbe, ki so ga ustvarile, glede na deleæ,
ki ustreza prispevku vsake izmed njih. Te metode je primerno uporabiti
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takrat, ko obstaja velika soodvisnost povezanih druæb pri ustvarjanju
dobiœka, tako da ni na razpolago neodvisnih primerjalnih podatkov, 
ali ko posameznih sestavin kompleksnih transakcij ni mogoœe preprosto
identificirati in izloœiti. Cilj te metode je porazdeliti dobiœek pri taki
transakciji na enak naœin, kot bi bil porazdeljen med nepovezanimi
druæbami, ki sodelujejo v skupnem projektu ali transakciji. Relativni
prispevek k dobiœku se ugotavlja na podlagi funkcij, ki jih posamezna
druæba opravlja, prevzetih tveganj in uporabljenih sredstev (Petauer, 2005,
str. 36). Med metode transakcijskega dobiœka sodita metoda porazdelitve
dobiœka in metoda stopnje œistega dobiœka, ki pa se zaradi nekaterih
pomanjkljivosti ne uporablja kot samostojna metoda, ampak le kot
dodatna kontrola k tradicionalnim transakcijskim metodam. Njene
pomanjkljivosti so (Kuhar, 2008, str. 116): 
• oteæena pridobitev informacije o ustvarjenem œistem dobiœku pri

konkurentu v primerljivi transakciji, 
• da se metoda pogosto uporablja za doloœitev stopnje œistega dobiœka

samo nekaterih druæb v skupini ne pa celotne skupine in
• upoøtevanje vseh postavk (œas in razdelitev skupnih stroøkov) 

za dosego ustrezne stopnje primerljivosti.

Vodila OECD iz leta 1995 so dajala prednost uporabi tradicionalnih
transakcijskih metod, saj je bilo glede metod transakcijskega dobiœka
reœeno, da se uporabljajo kot skrajna moænost in le v izjemnih primerih,
ko podatkov ali ni na voljo ali jih ni dovolj in je zato uporaba samo
tradicionalnih transakcijskih metod nezanesljiva. Ker pa so druæbe metode
transakcijskega dobiœka v praksi kljub temu uporabljale pogosto, so bila 
v letu 2010 vodila OECD (2010b, str. 21) v zvezi z izbiro metode za
doloœanje transfernih cen spremenjena. Po novem je doloœeno le, da mora
biti izbrana najprimernejøa metoda glede na okoliøœine ter da je treba pri
izbiri upoøtevati prednosti in slabosti posamezne metode.

4 Posebnosti oblikovanja transfernih cen v
(po)zavarovalnici

4.1 Poslovodske storitve

Zavarovalniøtvo je storitvena dejavnost, zato morajo (po)zavarovalnice
upoøtevati vse specifike, ki veljajo za oblikovanje transfernih cen pri
storitvah. Zaradi œedalje veœjega obsega usklajevalnih storitev in teæav 
pri doloœanju njihovih transfernih cen je bilo poglavje o posebnostih
doloœanja transfernih cen pri storitvah v vodilih OECD leta 2010
posodobljeno. Po 3. odstavku 22. œlena Pravilnika o transfernih cenah 
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so storitve med povezanimi osebami, za katere se doloœajo primerljive
træne cene:
• administrativne storitve (upravljavske storitve, naœrtovanje,

raœunovodstvo, revizija, pravne storitve in podobne); 
• finanœne storitve (posojilne pogodbe, nadzor nad denarnimi tokovi 

in podobno); 
• tehniœne in komercialne storitve v obliki pomoœi na podroœjih

proizvodnje, nabave, distribucije in træenja; 
• kadrovske storitve (povezane z zaposlovanjem in zaposlenimi,

izobraæevanje in podobno). 

Tako kot druge povezane gospodarske druæbe tudi (po)zavarovalnice 
v skupini izvajajo naøtete storitve, ki so v strokovni literaturi poimenovane
kot poslovodske storitve (angl. management services) (PwC, 1011, 
str. 136). Storitve se lahko izvajajo iz obvladujoœe druæbe ali pa iz
stroøkovnega oziroma dobiœkovnega mesta odgovornosti, ki ga je
oblikovala skupina povezanih oseb. Za opravljanje takønih storitev se
povezanim osebam zaraœunava poslovodska provizija (angl. management
fee), ki je ne moremo opredeliti, kot da gre za prenos sredstev ali pravice
do uporabe neopredmetenih sredstev. Takøna centralizacija storitev (ne
glede, kdo od povezanih oseb jo izvaja) se lahko opravi za storitve, ki jih
je mogoœe naroœiti pri zunanjih izvajalcih (na primer storitve
raœunovodenja, pravno svetovanje), ali pa za tiste, ki se tudi sicer izvajajo
znotraj druæb (na primer interna revizija, finanœno svetovanje,
izobraæevanje) (OECD, 2010a, str. 206). 

Glede centralizacije storitev med povezanimi zavarovalnicami iz razliœnih
dræav je pomemben øe en vidik. Veœinoma se zavarovalnice v skupini
dogovorijo za skupno strategijo glede obvladovanja tveganj v eni ali veœ
centraliziranih enotah. V takem primeru je izredno pomembno, da vsi v
skupini to strategijo razumejo, da lahko razvijejo primerno politiko
transfernih cen. Takøna centralizacija obvladovanja tveganj namreœ
omogoœa, da skupina deluje na svetovni ravni in tako koristi prednosti
ekonomije obsega. Po drugi strani pa je treba biti pozoren na to, kako 
so te koristi porazdeljene med udeleæenci skupine (PwC, 2011, str. 136).

Specifiœno vpraøanje pri centralizaciji storitev pa se lahko pojavi tudi v
primerih, ko se sklene zavarovanje z multinacionalko, kjer se pogajanja 
in dogovori o sklenitvi zavarovanja in njegovi ceni ter obvladovanje
tveganj pojavljajo na svetovni ali regionalni ravni. V takønih primerih se
postavi vpraøanje, koliko tveganja neka krajevna zavarovalnica dejansko
prevzema nase, œeprav je izdala zavarovalno polico. V primeru pa, da si
udeleæenci v zavarovalniøki skupini tveganja delijo, je treba razmisliti,
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kako bi se med njimi delili nastali stroøki pogajanj (PwC, 2011, str. 136).

V praksi se pogosto dogaja, da obvladujoœa druæba odvisnim druæbam

zaraœunava tudi storitve, ki so povezane z dejavnostjo delniœarja, œeprav

Pravilnik o transfernih cenah v 4. odstavku 22. œlena navaja, da stroøkov

dejavnosti, ki jih povezana oseba zaraœunava drugi zaradi svojega deleæa

v kapitalu, upravljanju, nadzoru ali glasovalnih pravicah in ki jih v enakih

ali primerljivih okoliøœinah nepovezane osebe ne bi bile pripravljene

plaœati, ni upraviœeno zaraœunavati kot storitve. Pri poslovodskih storitvah

je zato izredno pomembno, da se izloœijo stroøki, ki so nastali v zvezi z

delniœarstvom (angl. shareholder services/costs). Mednje uvrøœamo (OECD,

2010a, str. 207–208): 

• stroøke upravnega odbora obvladujoœe druæbe, 

• stroøke nadzornega odbora odvisne druæbe, 

• stroøke izdaje delnic obvladujoœe druæbe, 

• stroøke, povezane s poroœanjem obvladujoœi druæbi, vkljuœno s

konsolidacijo, 

• stroøke zbiranja sredstev za nakup novih lastniøkih deleæev. 

Pogosto je teæko ugotoviti, ali gre za delniœarske storitve ali ne, zato je

treba v takem primeru upoøtevati æe opisano temeljno naœelo, ali bi bila v

primerljivih okoliøœinah neodvisna druæba pripravljena plaœati zanje ali jih

sama izvesti (Kuhar, 2008, str. 137).

Za dokazovanje primernosti transfernih cen se lahko uporabi metoda

primerljive proste cene, œe gre za storitve, ki bi jih odvisna druæba lahko

naroœila pri nepovezani osebi. Œe pa ustreznih primerljivih podatkov ni,

se izbere metoda dodatka na stroøke in v tem primeru se za doloœitev

primerljive træne cene po 22. œlenu Pravilnika o transfernih cenah uporabi: 

• naœin neposrednega doloœanja, ko so opravljene storitve in podlage za

plaœilo jasno prepoznavne ter so stroøki za posamezne storitve

ugotovljivi; ali 

• naœin posrednega doloœanja, œe metode neposrednega doloœanja ni

mogoœe uporabiti zaradi nepraktiœnosti oziroma œe transakcije storitev

med povezanimi osebami niso doloœljive. V tem primeru je treba

uporabiti primerno osnovo za porazdelitev stroøkov.

Izbira primerne osnove za porazdelitev stroøkov posamezne storitve med

odvisne druæbe pa je odvisna od vrste opravljene storitve. Velja pravilo,

da je skoraj nemogoœe, da bi se za vse vrste storitev uporabljala za

razdelitev enaka osnova. Med povezanimi osebami pa se kljub temu

pogosto dogaja, da vse storitve zaraœunavajo oziroma delijo med œlanice
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skupine na podlagi doseæene vrednosti prodaje, kar ni skladno z

neodvisnim trænim naœelom (Kuhar, 2008, str. 136).

4.2 Finanœne transakcije

Donos od naloæb, ki jih zavarovalnica ustvari z nalaganjem premij,

zavarovalnici omogoœa, da zadosti odøkodninskim zahtevkom. Ob

koncentraciji takønih naloæb in gospodarjenju s premoæenjem na ravni

celotne skupine je mogoœe stroøke v povezavi s tem prevaliti na ostale

druæbe v skupini. Specifiœni dejavniki, ki vplivajo na ceno teh storitev, 

so vrsta sredstev v upravljanju, stopnja upravljanja z njimi, prevzeta

tveganja, obseg transakcij, priœakovana donosnost in stroøki opravljanja te

storitve. Ker zavarovalne skupine pogosto upravljajo velike vsote in raven

sredstev, ki jih upravljajo, predstavlja kljuœni poslovni dejavnik pri

doloœanju cene za storitve investicijskega upravljanja, je treba dodati, 

da je vœasih pri primerljivih storitvah v øirøem investicijskem sektorju treba

upoøtevati nadomestilo za prodajo investiranih sredstev, preden jih

uvedemo tudi v zavarovalni skupini (PwC, 2011, str. 136). 

Finanœne transakcije, ki so pomemben del poslovanja med povezanimi

osebami in ki se opcijsko izvajajo tudi v zavarovalniøkih skupinah, so

lahko (PwC, 2011, str. 29–33):

• Kratkoroœno financiranje, ki se lahko zagotavlja z: 

– medsebojnimi terjatvami in obveznostmi (zamik datuma poplaœila), 

– zagotavljanjem kapitala s posojilom obvladujoœe druæbe (upoøtevati

institut tanke kapitalizacije), 

– razøirjenim posojilom za nabavo osnovnih sredstev in 

– zagotavljanjem posojil druge osebe (na primer banke) z jamstvom

obvladujoœe druæbe. 

• Financiranje ob prodoru na nove trge oziroma marketinøko

financiranje se lahko izvede z: 

– nekajkratnimi pavøalnimi nadomestili za prodor na nove trge 

(na primer za pokritje stroøkov oglaøevanja ali zniæanja cen konœnim

potroønikom v primeru velike konkurence) ali 

– zniæanjem transfernih cen za obdobje uveljavitve na novih trgih 

(gre le za doloœeno obdobje). 

• Delitev stroøkov (angl. cost-sharing) za primere raziskav in razvoja. 

• Dolgoroœno financiranje, ki se lahko zagotavlja: 

– s hipoteko (razporeditev plaœil preko daljøega obdobja z

upoøtevanjem neodvisnega trænega naœela pri doloœitvi 

obrestne mere), 

– z najemom (moænost izbire poslovnega in finanœnega najema),
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– z osnovnim kapitalom (zakonodaje praviloma doloœajo stroge
oziroma oteæene pogoje za zmanjøanje osnovnega kapitala, 
ko za to ni veœ potrebe), 

– z dolgoroœnim posojilom. 
• Druge oblika financiranja, kot so: 

– diskontirana posojila, 
– hibridni finanœni instrumenti (kjer je posojilo obdavœeno v eni dræavi

drugaœe kot v drugi), 
– pogodbe o zamenjavi (angl. swap posli) in 
– zagotavljanje sredstev preko posebne druæbe, ki je za te namene

ustanovljena v davœno bolj ugodnem okolju. 

Naj omenimo, da je treba poleg pogojev, ki veljajo za sklenitev takønih
poslov, pri zavarovalnicah upoøtevati øe provizije, ki se pojavljajo pri
dajanju jamstev pri doloœenih transakcijah. Jamstva se v zavarovalnicah
lahko pojavijo tudi kot jamstva za verjetnost nastanka økode, jamstva za
zagotavljanje neto premoæenja in jamstva za ohranjanje dobrega
poslovanja. Pri teh jamstvih je treba upoøtevati dejavnike, kot so (PwC,
2011, str. 137): 
• vrsta zaøœite in vpletenost sodelovanja pri nudenju zaøœite, 
• razliœnost bonitetnih ocen med dajalcem in prejemnikom jamstva, 
• komercialni pogoji, 
• vrsta in trajanje jamstva. 

V œasu globalizacije postajajo v zavarovalniøkem sektorju zelo pomemben
dejavnik tako na trgu kot v izkazih zavarovalnic zavarovalni posredniki in
agenti. Njihov pomen se kaæe preko postavke stroøkov pridobivanja
zavarovanj. Poslediœno pa se pojavlja velika teæava, ki se nanaøa na
delitev posredniøke oziroma agentske provizije, ki se preteæno izvaja 
z metodo delitve dobiœka (PwC, 2011, str. 137).

Zavarovalnice se v teænji po razprøitvi tveganj s svojim delovanjem øirijo
tudi na druga podroœja poslovanja. Poslediœno na trgu izvajajo aktivnosti,
ki so tradicionalno spadale v sektor banœniøtva oziroma v domeno
industrije za obvladovanje kapitala. Z vstopom na te trge in zaradi
specifiœnosti poslovanja pa se teæava transfernih cen v zavarovalnicah øiri.
Zavarovalniøke skupine so v zgodovini preteæno nastajale z nakupi. Tako
so nastajale zapletene strukture in deleæ netipiœnih transakcij se je
preteæno zaradi zakonodajnih omejitev zaœel poveœevati. Tako sta
poznavanje zgodovine in komercialnih pogojev kljuœna vidika, ki ju je
treba upoøtevati in razumeti pri pregledu politike transfernih cen v
posamezni zavarovalni skupini (PwC, 2011, str. 137).
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4.3 Pozavarovalne transakcije

Pozavarovalne transakcije so zelo zapletene, zato pogodbe med cedenti 
in pozavarovatelji praviloma vsebujejo sporazum o razliœnih potrebah ene
in druge strani. Politika transfernih cen obiœajno vkljuœuje kombinacijo
naslednjih pristopov (PwC, 2011, str. 135–136): 
• Komercialni pogoji. Osnovna zahteva pri pozavarovalnih dogovorih

je, da obstaja utemeljen razlog za sklenitev posla, kot je opredeljen v
dogovoru. Œe prave osnove ni in se ta davœnim oblastem ne dokaæe, 
ob tem pa se ugotovi øe, da se takøni posli ne sklepajo z nepovezanimi
osebami, se davœni organ lahko odloœi za prekategorizacijo posla
oziroma poslov.

• Metoda primerljive proste cene – notranja primerjava. Kadar
pozavarovatelj sklepa istovrstne posle tudi z nepovezanimi osebami,
predstavlja notranja primerjava ob uporabi metode primerljive proste
cene zelo dobro referenco. Œe je pozavarovatelj ustanovljen za potrebe
pozavarovanja znotraj zavarovalniøke skupine, pa je dokazovanje
primerljive cene zahtevnejøe, saj je treba natanœneje pregledati pogoje
posla (vrsto zavarovanja, ravni zaøœite, viøino kritja, priœakovani økodni
koliœnik). 

• Proces oblikovanja cen. Pri kompleksnosti neproporcionalnega
naœina pozavarovanja je glavni atribut pri dokazovanju primerne
transferne cene v tem, da pozavarovatelj lahko dokaæe, da poteka
proces oblikovanja cene enako tako v primeru sklenitve posla s
povezano osebo kot pri sklenitvi posla z nepovezano osebo. Proces
dokazovanja primernosti cene obsega skrbni pregled uporabljenih
aktuarskih metod, temeljnih predpostavk, odloœitev prevzemnikov
tveganja in poteka pogajanj v procesu doloœitve konœne cene. 
Uporaba omenjenega pristopa je metodoloøko æe definirana v ameriøki
zakonodaji. 

• Stroøek kapitala. Pri sklepanju proporcionalnega naœina pozavarovanja
je uporaba zgornjih pristopov oteæena, saj posel zajema razliœne vrste
zavarovanja ali kombinacijo zavarovalnih vrst, ki na trgu niso sploøno
pojavna oblika. V takønih primerih je treba doloœiti kapitalske zahteve
in definirati dobiœkonosnost kapitala, upoøtevajoœ priœakovano
volatilnost, priœakovani økodni koliœnik ter stroøke pridobivanja in
podpore posla, tako z vidika cedenta kot z vidika pozavarovatelja.
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5 Sklep

Zavarovalniøtvo je storitvena dejavnost, ki ima svoje specifike, ki se
nanaøajo na zavarovalne in pozavarovalne posle. V zadnjem obdobju so
se nekatere slovenske (po)zavarovalnice odloœile razøiriti svoje poslovanje
v tujino, predvsem na podroœje nekdanje Jugoslavije, zato je postala
problematika transfernih cen zelo aktualna tudi zanje. Poleg tega
(po)zavarovalnice øirijo svoje poslovanje v druge segmente poslovnega
okolja in posledica obojega je, da je postalo poslovanje (po)zavarovalnic
øe bolj kompleksno.

Ob utemeljevanju primernih transfernih cen v zavarovalniøtvu je zato
treba upoøtevati øtevilne dejavnike, kot so komercialni pogoji, vrsta
zavarovanja, ravni zaøœite, viøina kritja in priœakovani økodni koliœnik.
Poleg tega ne smemo pozabiti niti na skrbni pregled uporabljenih
aktuarskih metod, temeljnih predpostavk, odloœitev prevzemnikov
tveganja in poteka pogajanj v procesu doloœitve konœne cene. Ne
nazadnje je treba pri utemeljevanju primernosti transfernih cen v
zavarovalniøtvu doloœiti tudi kapitalske zahteve in definirati
dobiœkonosnost kapitala, upoøtevajoœ priœakovano volatilnost, æe
omenjeni priœakovani økodni koliœnik ter stroøke pridobivanja in podpore
posla, in sicer tako z vidika cedenta kot pozavarovatelja. Pregled sklenitve
(po)zavarovalnega posla je zelo kompleksen proces, ki neredko privede
do razliœnih rezultatov, saj so pri doloœanju konœne cene pogosto
kljuœnega pomena tudi mehki dejavniki.

Zavedati se je treba, da se zaradi vedno bolj kompleksnega poslovanja na
podroœju doloœanja in dokazovanja transfernih cen porajajo v svetu vedno
teæja vpraøanja. V Zdruæenih dræavah Amerike so zato posamezne teæave
æe natanœneje opredeljene v zakonodaji. Evropski prostor z vodili OECD,
ki jih povzema tudi slovenska zakonodaja, sicer nekoliko zaostaja, a
tematika transfernih cen se tudi pri nas vztrajno øiri in dopolnjuje.
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Delodajalœeva
odgovornost in
zavarovanje

Mag. Dejan SRØE

V prispevku je predstavljena analiza pravnih
pravil odøkodninske odgovornosti, ki veljajo za
delodajalca v razmerju do delavca za økodo, ki
jo slednji utrpi ali povzroœi pri delu ali v zvezi z
delom. Podani so primeri iz sodne prakse in
nadalje prikazane moænosti, kako z zavarovalno
pogodbo proti plaœilu premije prevaliti breme
posledic tovrstne odøkodninske odgovornosti
delodajalca na zavarovalnico.

The article presents the analysis of legal liability
principles that govern the employer in relation to
the employee for its damages suffered or that that
employee incurred at or in relation to performing
work. The article gives examples from the case
law and further indicates possibilities for the
employer to relief from the burden of such
liability in sense of stipulating the insurance
contract for employers liability insurance with
the insurance company.
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1 Uvodno k odøkodninski odgovornosti 

Temelj odøkodninskega prava predstavlja naœelo neminem laedere –
naœelo prepovedi povzroœanja økode, ki ga uzakonja osrednji pravni 
vir slovenskega odøkodninskega prava, tj. Obligacijski zakonik (OZ).1

Bistvo odøkodninske odgovornosti je v obveznosti stranke, da mora
poravnati økodo, za katero je odgovorna. Odøkodninska odgovornost 
bo ugotovljena, œe se lahko povzroœitelju pripiøe povzroœitev økode. 

V ta namen so se v doktrini odøkodninskega prava razvile predpostavke
za odøkodninsko zavezo (poleg økode øe protipravnost, odgovornost in
vzroœna zveza), ki imajo s staliøœa povzroœiteljeve obveznosti omejevalno
vlogo. A te predpostavke dobijo svoj pravi pomen øele v doloœenem
socialnem okviru, ko se ovrednotijo glede na æivljenjski primer, to je
glede na dejstva in dogodke, ki so z njim povezani, pri œemer nobenega
od njih ne gre obravnavati povsem izolirano, temveœ jih je treba vrednotiti
v medsebojni povezavi.2

Obligacijski zakonik v 131. œlenu ureja dve obliki odøkodninske
odgovornosti: krivdno ali subjektivno odgovornost in odgovornost po
naœelu vzroœnosti ali objektivno odgovornost. 

Prvi odstavek 131. œlena OZ doloœa, da je tisti, ki drugemu povzroœi
økodo, dolæan to økodo povrniti, œe ne dokaæe, da je nastala brez njegove
krivde. V drugem in tretjem odstavku 131. œlena pa OZ doloœa, da se ne
glede na krivdo odgovarja za økodo od stvari ali dejavnosti, iz katerih
izvira veœja økodna nevarnost za okolico, in v drugih z zakonom
doloœenih primerih.3

V slovenskem odøkodninskem pravu velja naœelo, da je odøkodninska
odgovornost na podlagi krivde pravilo, odøkodninska odgovornost po
naœelu vzroœnosti pa izjema.
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2 Uvodno k odgovornosti delodajalca

2.1 Delavec kot oøkodovanec in delavec kot
povzroœitelj økode 

Odøkodninska odgovornost delodajalca ima lahko dva vidika, v obeh
primerih pa je osrednji subjekt odøkodninskega razmerja delavec – enkrat
v aktivni vlogi kot povzroœitelj økode in drugiœ v pasivni kot oøkodovanec. 

Odøkodninsko odgovornost delodajalca lahko torej opredelimo kot: 
• odøkodninsko odgovornost v oæjem smislu – kot odøkodninsko

odgovornost delodajalca za økodo, ki jo utrpi njegov delavec pri delu
ali v zvezi z delom,

• odøkodninsko odgovornost v øirøem smislu – kot odøkodninsko
odgovornost delodajalca za økodo, ki jo njegov delavec povzroœi tretjim
osebam pri delu ali v zvezi z delom.

Bistvena znaœilnost obeh omenjenih vidikov odgovornosti je tudi dejstvo,
da økoda nastane ali je povzroœena pri delu ali v zvezi z delom.

Skladno z navedenim je treba opredeliti, kdaj se øteje, da je delavec
povzroœil økodo pri delu ali v zvezi z delom oziroma da se je poøkodoval
pri delu ali v zvezi z delom.

2.2 Povzroœitev økode ali poøkodovanje pri delu ali v
zvezi z delom

Ali gre za povzroœitev økode pri delu ali v zvezi z delom oziroma za
poøkodovanje delavca pri delu ali v zvezi z delom, ugotavlja sodiøœe v
vsakem konkretnem primeru posebej.

K razumevanju in opredelitvi termina lahko pripomore staliøœe Vrhovnega
sodiøœa,4 ki je odloœilo, da je økoda storjena pri delu, œe je neposredni
povzroœitelj (delavec – op. avtorja) økode deloval v zvezi z nalogami, ki so

mu bile naloæene v okviru dejavnosti ali pristojnosti delodajalca. 

Iz navedenega izhaja, da torej ni bistven obstoj delovnega razmerja, prav
tako ne to, da je økoda povzroœena med delovnim œasom in v delovnem
prostoru. Bistvena je vsebinska povezava med dejavnostjo delodajalca in
dejanjem delavca, zaradi katerega je priølo do økode.
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Tudi v zadevi II Ips 246/2010 je sodiøœe zavzelo staliøœe, da je økoda
povzroœena na delu, œe jo je delavec povzroœil pri opravljanju nalog v
okviru svojega delovnega mesta ali po posebnem nalogu, økoda v zvezi z
delom pa je vsaka økoda, povzroœena pri opravljanju del, ki so v tesni zvezi
z rednimi deli povzroœiteljevega delovnega mesta. Predpostavka
odgovornosti delodajalca za økodo tretjega je torej funkcionalna zveza
med dejavnostjo delodajalca in ravnanjem njegovega delavca, s katerim 
je ta tretjemu povzroœil økodo.

Cigoj5 navaja, da gre za zvezo z delom tudi, œe delavec v sklopu svojega
delovnega mesta dobi sredstva in le-ta odnese z delovnega mesta, kjer
nastane økoda. Prav tako ni pomembno, œe delavec kljub prepovedi
upravlja z delodajalœevimi sredstvi zunaj delovnega mesta.

2.3 Krivdna in objektivna odgovornost

Kot je bilo æe omenjeno, velja v slovenskem odøkodninskem pravu
naœelo, da je odøkodninska odgovornost na podlagi krivde pravilo,
odøkodninska odgovornost po naœelu vzroœnosti (objektivna odgovornost)
pa izjema. 

Pri krivdni odgovornosti mora toænik (delavec ali tretja oseba) dokazati,
da je delodajalec (ali njegov delavec) ravnal nedopustno, da mu je nastala
økoda, in da je økoda nastala zaradi delodajalœevega (delavœevega)
nedopustnega ravnanja. Krivda se domneva æe po samem zakonu, zato
mora domnevni povzroœitelj økode (delodajalec) dokazati, da za nastalo
økodo ni odgovoren (oziroma da zanjo ni odgovoren njegov delavec).

Pri objektivni odgovornosti mora toænik dokazati, da je ølo za nevarno
dejavnost ali nevarno stvar in da mu je nastala økoda, vzroœna zveza
pa se domneva æe po samem zakonu.

3 Odøkodninska odgovornost delodajalca v
oæjem smislu

Za økodo, ki nastane delavcu pri delu ali v zvezi z delom, odgovarja
delodajalec na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR).6 Ta v 184.
œlenu doloœa, da je delodajalec dolæan po sploønih pravilih civilnega
prava delavcu povrniti økodo, ki mu je bila povzroœena pri delu ali v
zvezi z delom.
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Odøkodninsko zavezo delodajalca v oæjem smislu se v konkretnem
primeru ugotavlja s preuœevanjem obstoja posameznih, uvodoma æe
omenjenih, temeljnih predpostavk odøkodninske odgovornosti – økode,
økodljivega dejstva, vzroœne zveze in odgovornosti delodajalca.

3.1 Økoda

Za vzpostavitev odøkodninske odgovornosti mora najprej obstajati pravno
priznana økoda; vsaka økoda namreœ ni pravno priznana. V 132. œlenu OZ
je doloœeno, da je økoda lahko premoæenjska ali nepremoæenjska.

3.1.1 Premoæenjska økoda 

Kot premoæenjsko økodo zakon opredeljuje zmanjøanje premoæenja
(navadna økoda) in prepreœitev poveœanja premoæenja (izgubljeni
dobiœek).

Ob nastanku premoæenjske økode je odgovorna oseba dolæna vzpostaviti
stanje, kakrøno bi bilo, œe do økode ne bi priølo. Prvenstveno je doloœeno
naœelo restitucije – povrnitve v prejønje stanje. Œe restitucija ni mogoœa, se
økoda poravna z denarno odøkodnino.

3.1.1.1 Premoæenjska økoda delavca

O premoæenjski økodi govorimo, ko je poøkodovana delavœeva stvar (npr.
izginotje osebne garderobe iz slabo varovanih prostorov delodajalca), ko
je delavec oøkodovan pri osebnih dohodkih in drugih prejemkih, pri vseh
drugih izgubah na dohodku ter ko gre za økodo, nastalo z dodatnimi
izdatki.

3.1.1.2 Premoæenjska økoda drugih v zvezi s poøkodbo delavca 

Premoæenjsko økodo lahko predstavlja tudi tista økoda, ki jo mora
delodajalec zaradi poøkodovanja svojega delavca povrniti drugim osebam.
Tipiœni primer je povrnitev økode zavodom – npr. Zavodu za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, kot je to doloœeno v 272. œlenu Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1),7 œe zavod v skladu z
zakonskimi doloœili zahteva povrnitev økode za dajatve, ki jih je izplaœal
delavcu (svojemu zavarovancu), ki se je poøkodoval, ker delodajalec ni
izvedel ukrepov, potrebnih za varnost in zdravje pri delu, ali drugih
ukrepov, ki so bili predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.8

Tudi Zavod za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje ima
pravico zahtevati, da povzroœeno økodo povrne delodajalec, œe so
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bolezen, poøkodba ali smrt delavca (zavarovane osebe) posledica tega,
ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva
pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi (87. œlen
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).9

3.1.2 Nepremoæenjska økoda delavca

Kot nepremoæenjsko økodo zakon opredeljuje økodo, nastalo zaradi
povzroœitve telesnih ali duøevnih boleœin ali strahu drugemu, ter okrnitev
ugleda pravne osebe.10

Povrnitev nepremoæenjske økode v smislu restitucije ni moæna, zato 
pri odøkodnini za nepremoæenjsko økodo ni mogoœe govoriti o »pravi«
odøkodnini kot pri premoæenjski økodi, temveœ le o zadoøœenju
(satisfakciji) – bodisi v obliki objave sodbe ali popravka, v veœini
primerov pa s praviœno denarno odøkodnino. 

3.1.2.1Praviœna denarna odøkodnina

Izraz praviœna denarna odøkodnina gre razumeti v pomenu praviœno
denarno zadoøœenje. Praviœna odøkodnina je pravni standard in
zakonodajalec je v 179. œlenu OZ doloœil izhodiøœa za uporabo le-tega. 

Ob doloœitvi viøine denarne odøkodnine za nepremoæenjsko økodo mora
tako sodiøœe upoøtevati predvsem:
• okoliøœine primera, zlasti stopnjo in trajanje boleœin in strahu,
• pomen prizadete dobrine,
• namen odøkodnine – zadoøœenje,
• da odøkodnina ne bi zadostila teænjam, ki niso zdruæljive z njeno naravo

in druæbenim namenom.

Odøkodnina za pretrpljene telesne boleœine je odvisna od vrste,
intenzivnosti in trajanja boleœin. Sodiøœe se pri tem opira na izvedenska
mnenja medicinske stroke, na podlagi katerih ugotavlja elemente za
odmero viøine odøkodnine. 

Izvedenska mnenja medicinske stroke predstavljajo izhodiøœe za
ugotavljanje dejanskega stanja pri odmeri viøine odøkodnine zaradi
pretrpljenih duøevnih boleœin ali prestanega strahu. 

Odmera praviœne odøkodnine za nepremoæenjsko økodo je odvisna tudi
od sicerønjega delavœevega zdravstvenega stanja, njegove starosti,
invalidnosti itd. 
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3.1.2.2 Naœelo individualizacije

Pri odmeri odøkodnine za pretrpljene duøevne boleœine se upoøteva
naœelo individualizacije, ki se povezuje z naslednjimi okoliøœinami:
• s trajno spremembo delavœevega zdravstvenega stanja, ki se povezuje 

s trajno funkcionalno prizadetostjo delavca;
• s preostalo delavœevo delovno zmoænostjo glede na trajne posledice 

in njegovo prizadetost pri profesionalni usposobljenosti;
• z delavœevo prizadetostjo pri opravljanju dejavnosti v prostem œasu, 

ne glede na to, ali gre za rekreativno dejavnost ali za pridobivanje
premoæenja;

• s prizadetostjo pri osebnih in druæinskih odnosih ter z moænostjo
delavca za reintegracijo v druæbo in delo.

Pri ugotavljanju stopnje in trajanja boleœin in strahu je treba upoøtevati
naœelo individualizacije, saj je posameznik neponovljiva in nerazdruæljiva
celota telesne in duhovne biti. Svojo telesno in duøevno celovitost in
posege vanjo zato vsak œlovek doæivlja drugaœe. 

Sodiøœe lahko upoøteva razliœne okoliøœine primera, vendar je treba
doloœbo 179. œlena OZ v povezavi s 131. œlenom OZ razumeti tako, 
da mora sodiøœe upoøtevati okoliøœine primera, œe vplivajo na stopnjo in
trajanje boleœin. 

Komponenti pomen prizadete dobrine in namen odøkodnine z vidika
oøkodovanca in z vidika druæbe sta individualizirani le toliko, kolikor
temeljita na ugotovljeni stopnji in trajanju strahu in boleœin. Sicer pa je
treba tako pri ugotavljanju pomena prizadete dobrine kot tudi namena
odøkodnine upoøtevati naœelo objektivne pogojenosti viøine odøkodnine.11

3.1.2.3 Namen odøkodnine pri nepremoæenjski økodi

Pomembna okoliøœina pri odmeri praviœne odøkodnine je namen
odøkodnine s staliøœa oøkodovanca. Pri tem je treba upoøtevati naœelo
objektivne pogojenosti viøine odøkodnine. Namen denarne odøkodnine 
s staliøœa oøkodovanca je zadoøœenje, zato o praviœni denarni odøkodnini
ni mogoœe razmiøljati kot o nekakønem neposrednemu ekvivalentu
oøkodovanœeve prizadetosti v nepremoæenjski sferi. 

Bistvenega pomena je oøkodovanœev obœutek moralnega zadoøœenja, 
ki uœinkuje kot protiuteæ njegovi prizadetosti zaradi povzroœene
nepremoæenjske økode. Sodiøœe pri odmeri odøkodnine vselej upoøteva
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tudi odøkodnine, ki jih slovenska sodiøœa prisojajo za nepremoæenjske
økode primerljivega obsega.12

3.2 Økodljivo dejstvo

Naslednjo predpostavko za nastanek odøkodninske odgovornosti
predstavlja økodljivo dejstvo, ki se bo pri krivdni odgovornosti izkazalo
kot økodljivo ravnanje v obliki aktivne storitve dejanja oziroma pogosteje
v primeru delodajalcev – v pasivni obliki kot opustitev dolæne skrbnosti.
Prav slednje, ko delodajalci med zagotavljanjem dela opustijo dolæno
skrbnost po ustreznih varnostnih ukrepih, ki bi obvarovali delavce pred
preteœimi økodnimi dogodki, do katerih prihaja pri delu ali v zvezi z
delom, je v praksi najbolj pogost dejavnik.

3.3 Vzroœna zveza 

Gre za vzroœno zvezo med økodljivim dejstvom (npr. nedopustnim
ravnanjem delodajalca) in økodo. 

Pri krivdni odgovornosti mora delavec dokazati, da je økoda, ki mu je
nastala, res posledica nedopustnega delodajalœevega ravnanja, pri
objektivni odgovornosti pa se vzroœna zveza domneva. Za ugotavljanje
vzroœne zveze se v slovenski sodni praksi najveœkrat uporablja teorija

o adekvatni vzroœnosti. 

Po teoriji o adekvatni vzroœnosti se med øtevilnimi okoliøœinami, ki so
povezane z nastankom økode, kot vzrok upoøteva samo okoliøœina, 
ki ob obiœajnem poteku stvari privede do take posledice.

V zadevi II Ips 43/2001 se je sodiøœe izreklo, da delodajalec ne
odgovarja za vsak vzrok, ki lahko povzroœi økodo v njegovi sferi. Œeprav se
økodni dogodek zgodi na delovnem mestu, med delovnim œasom ter med
opravljanjem dela, je treba v vsakem primeru posebej ugotoviti, ali je med
økodnim dejanjem in opustitvijo delodajalca podana pravno relevantna
vzroœna zveza. Naøe pravo uporablja teorijo adekvatne vzroœnosti. Po tej
teoriji je pravno odloœilen tisti vzrok, ki ga je mogoœe priœakovati glede na
normalen potek stvari, torej vzrok, ki obiœajno, praviloma povzroœi økodo.

3.4 Odgovornost delodajalca

Odgovornost delodajalca predstavlja zadnjo izmed øtirih temeljnih
predpostavk, ki morajo biti podane kumulativno, da lahko govorimo 
o nastanku njegove odøkodninske obveznosti.
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3.4.1 Krivdna odgovornost delodajalca

Odgovornost delodajalca je v skladu s temeljnim naœelom
odøkodninskega prava praviloma krivdna. Dokazovanje obstoja krivde
kot ene izmed temeljnih predpostavk odøkodninske odgovornosti je v OZ
doloœeno z obrnjenim dokaznim bremenom. To pomeni, da se bo øtelo,
da je delodajalec ravnal krivdno, œe mu ne bo uspelo dokazati
nasprotnega – œe mu torej ne bo uspelo dokazati, da je v konkretnem
primeru ravnal tako, kot bi moral, ali da v konkretnem primeru ni bila na
njegovi strani prisotna nikakrøna stopnja krivde (namen ali malomarnost),
ki bi lahko botrovala økodljivemu dogodku, ki je privedel do økode.

Ko gre za delodajalca, ki je organiziran v statusni obliki pravne osebe, 
se odgovornost presoja po obstoju krivde pri organih te pravne osebe.

Krivdna odgovornost delodajalca se presoja predvsem z vidika predpisane
skrbnosti, ki se za delodajalca zahteva – delodajalec je tisti subjekt v
dvostranskem razmerju z delavcem, ki je dolæan delavcu zagotoviti
varnost in zdravje pri delu. 

3.4.1.1 Obveznost delodajalca

Ena izmed temeljnih obveznosti delodajalca je tudi zagotavljanje varnih
delovnih razmer.13 Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje
delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoœe 
v delovnem procesu, vkljuœno s prepreœevanjem, odpravljanjem in
obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveøœanjem in usposabljanjem
delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.14

Delodajalec mora zagotoviti varno in zdravo delo vsem zaposlenim, ne
glede na velikost ali vrsto dejavnosti (bolj ali manj nevarno).15 Delodajalec
mora analizirati tudi vzroke, zaradi katerih je priølo do poøkodbe, in jih
skuøati odstraniti. Analiza primerov poøkodb pri delu lahko predstavlja
podlago ne le za dokazni postopek pri ugotavljanju odøkodninske
odgovornosti delodajalca ali soodgovornosti delavca, ki je bil
poøkodovan, temveœ je zelo pomembna tudi pri izvajanju in
dopolnjevanju preventivnih ukrepov.16

Delodajalec mora tudi sproti ugotavljati vsemogoœe oblike tveganja na
delovnem mestu in v delovnem okolju ter ocenjevati tveganje nastanka
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poøkodb in zdravstvenih okvar delavcev. Skladno z ugotovitvami mora
predvideti in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Œe delodajalec ali njegov organ ne ravna tako, kot se od njega priœakuje
in zahteva (predvsem z vidika zagotovitve varnega delovnega okolja za
delovanje delavca), se mu lahko ob obstoju økodnega dogodka oœita
doloœeno stopnjo krivde.

3.4.1.2 Sodna praksa h krivdni odgovornosti

O obstoju krivdne odgovornosti delodajalca se je Vrhovno sodiøœe RS æe
izreklo v sodnih odloœbah, ki so primeroma navedene spodaj:

V zadevi II Ips 294/2004 se je sodiøœe izreklo, da delodajalec delavcu
odgovarja po krivdnem naœelu, saj kot delodajalec ni poskrbel, da bi bila

pot, po kateri se je delavka gibala in nosila kozarce, oœiøœena predmetov –
ni torej poskrbel za varno delo in urejeno okolje. 

V zadevi II Ips 431/2000 je sodiøœe odloœilo, da je za nesreœo v celoti kriv
delodajalec, ker je dopuøœal naœin dela, ki ni bil v skladu s predpisi.
Delavec se je pri delu povzpel na utopno kladivo, da bi vzel kanglico z
oljem, pri tem pa je prijel za krmilni vzvod, ki je bil zaradi remonta odvit.
Zato je delavec padel. Tudi delovodja je ravnal enako in takega naœina

dela delavcu ni prepovedal.

V zadevi II Ips 530/98 je delavec padel, ko je sestopal z vagona, s
katerega je razkladal deske. Sodiøœe je najprej ocenilo, da njegovo delo ni
bilo nevarno. Lestve, ki bi delavcem omogoœale varnejøi sestop s tovornega
vagona, delavcem niso bile vselej dostopne. Nahajale so se v zaklenjenem
skladiøœu, tako da je bilo treba poiskati skladiøœnika, ki je imel kljuœ.
Delavci so ponavadi vstopali in sestopali z vagona enako kot toænik.
Delodajalec bi moral v skladu s tedaj veljavnim 4. œlenom Zakona o
varstvu pri delu iz leta 1986 postopek raztovarjanja vagonov organizirati
tako, da bi poskrbel za varnost, in poskrbeti za opremljenost z varstvenimi
pripravami. Z nadzorom po 44. œlenu tega zakona pa bi moral zagotoviti
doslednejøo uporabo priprav, zato je za nesreœo v celoti odgovoren

delodajalec. 17

Primer odloœbe, v kateri je sodiøœe zavzelo staliøœe, da krivdna
odgovornost delodajalca ni podana, pa je zadeva II Ips 320/2000, v
kateri se je sodiøœe izreklo, da samo dejstvo, da je delavca nesreœa doletela
na poti na delo, ni razlog za odøkodninsko odgovornost delodajalca. Za
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økodo pri delu in v zvezi z delom odgovarja delodajalec po sploønih
naœelih o odøkodninski odgovornosti. Tudi œe bi se øtelo, da gre v
obravnavani zadevi za nesreœo v zvezi z delom, za økodo ne bi odgovarjal
delodajalec, ker ni izkazana niti njegova krivdna niti objektivna
odgovornost.

3.4.2 Objektivna odgovornost delodajalca

Delodajalœeva odgovornost za økodo, ki je delavcu nastala v zvezi z
delom, je objektivna takrat, kadar nastane v zvezi z nevarno stvarjo ali
nevarno dejavnostjo. Delavec mora v tem primeru dokazati, da je ølo za
nevarno dejavnost ali nevarno stvar in da mu je nastala økoda, vzroœna
zveza pa se po 149. œlenu OZ predpostavlja. O tem, ali gre za nevarno
stvar ali nevarno dejavnost, sodiøœe presoja za vsak primer posebej. 

3.4.2.1 Nevarna stvar in nevarna dejavnost

Nevarna stvar je tista stvar, ki po svojem namenu, lastnostih, poloæaju
in naœinu uporabe ali na drug naœin predstavlja nevarnost za ljudi in
okolico.18

Katere dejavnosti in stvari veljajo za nevarne, doloœa sodna praksa. Glede
opredelitve nevarne dejavnosti ali nevarne stvari se sodna praksa spreminja. 

Tako je sodna praksa denimo opredelila kot nevarne dejavnosti in
nevarne stvari:
• uporabo pnevmatiœnega kladiva pri klesanju betona,
• premikanje teækega tovora,
• ravnanje s silaænim strojem, ki je pripet na traktor,
• nakladanje hlodov na kamion z avtodvigalom,
• delo sekaœev pri opravljanju gozdnih del,
• delo na viøini.

Obstoja objektivne odgovornosti delodajalca ni mogoœe doloœiti vnaprej,
saj je treba vsakokrat ugotoviti vse okoliøœine, ki so povzroœile delavœevo
poøkodbo. Posamezne delovne naprave pa se lahko øtejejo kot »nevarne«,
œeprav so po tehniœnih predpisih brezhibne – npr. kroæna æaga, motorna
kosilnica ali motorna æaga. 

Najpogosteje je objektivna odgovornost podana tudi tedaj, ko mora
delavec z roko segati v nevarno podroœje delovnega stroja, pri œemer pa
je lahko æe samo malenkosten nepremiøljen gib roke æe vzrok za telesno
poøkodbo.
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Po starejøi sodni praksi19 so sodiøœa opredeljevala doloœeno dejavnost ali
stvar kot nevarno tudi, ko ta sama po sebi ni bila nevarna, a je sodiøœe
presodilo, da je postala nevarna zaradi okoliøœin konkretnega primera.
Sodiøœe je tako na primer odloœilo, da je spolzka keramiœna obloga
nevarna, ker delodajalec ni zagotovil ustreznega œiøœenja ali ker so bile
stopnice neustrezno zgrajene.

Novejøa sodna praksa izhaja iz tega, da mora biti objektivna odgovornost
zaradi ogroæanja pridræana res le za tiste primere, ko gre za tako zelo
nevarne stvari in dejavnosti, ki jih kljub veliki skrbnosti ni mogoœe vedno
imeti pod nadzorom in tako tudi ni mogoœe pravoœasno odvrniti
nesreœe.20 Zakonodajalec pri oblikovanju doloœbe o objektivni
odgovornosti za økodo od nevarnih stvari in nevarnih dejavnosti
najverjetneje ni imel v mislih tistih nevarnosti, ki smo jim izpostavljeni
vsak dan.21

3.4.2.2 Sodna praksa k objektivni odgovornosti delodajalca

O obstoju objektivne odgovornosti delodajalca se je Vrhovno sodiøœe RS
izreklo v naslednjih primerih sodnih odloœb:

V zadevi II Ips 326/2000 je sodiøœe odloœilo, da je prekladanje
sorazmerno teækih kovinskih kosov, ki so zaradi predhodne obdelave
spolzki, nevarno. Presega normalno tveganje pri delu, ker kljub skrbnosti
ni mogoœe izkljuœiti tega, da kovinski kos ne bi padel delavcu iz rok in ga
poøkodoval.

V zadevi II Ips 459/2000 je sodiøœe ugotovilo, da je kroæna æaga, pri
delu s katero se je poøkodoval delavec, nevarna stvar. Ko obratuje, ne
omogoœa take zaøœite, ki bi prepreœila moænost nesreœe.

V zadevi II Ips 242/2001 je sodiøœe odloœilo, da je odøkodninska
odgovornost delodajalca glede na ugotovljeno nevarnost stroja objektivna.
Obravnavani stroj za proizvodnjo netkanega tekstila je bil starejøi in
nesodobno zasnovan. Po mnenju izvedenca je bila tehnologija dela precej
nevarna. Æe zaradi tehnoloøkih zahtev delavca ni bilo mogoœe povsem
zaøœititi. Stroj je bilo treba pogosto œistiti, kar bi bilo varno le ob
zaustavitvi, ker œiøœenje z izpihovanjem s stisnjenim zrakom pogosto ni
bilo uœinkovito. Zaustavljanje stroja pa je povzroœalo neenakomerno
kopreno, zaradi œesar takih izdelkov ne bi bilo mogoœe prodajati. Zato je
bilo œiøœenje stroja z rokami med obratovanjem obiœajno, œeprav je bilo to
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formalno prepovedano. Delodajalec je v interesu nemotene proizvodnje
tako prakso dovoljeval.

V zadevi II Ips 539/2008 je sodiøœe presodilo, da profesionalna voænja
tovornjaka nedvomno predstavlja nevarno dejavnost, saj statistiœno ni
mogoœe izkljuœiti nastanka økode, kljub ustrezni skrbnosti voznika.
Obratovalec je v takønem primeru delodajalec, saj se je nevarna dejavnost
opravljala predvsem v njegovem interesu.

V zadevi II Ips 412/2009 je sodiøœe odloœilo, da je podana objektivna
odgovornost delodajalca, œeprav je do izmeta plastenke priølo prviœ v
dvanajstih letih, saj v primeru, ko se plastenke zagozdijo pred mestom za
avtomatski izklop, tudi takojøen izklop stroja ne more prepreœiti izmeta, in
izpoved delovodje, da je v takem primeru najbolje steœi stran, utemeljujeta
uporabo pojma nevarna stvar. 

V naslednjih primerih sodnih odloœb pa je sodiøœe odloœilo, da objektivna
odgovornost delodajalca ni podana:

V zadevi Pdp 1095/1996 se je sodiøœe izreklo, da delo v gozdu ne
predstavlja nevarne dejavnosti, zaradi katere bi delodajalec objektivno
odgovarjal delavcu, ki je zbolel za boreliozo (lymsko boleznijo) zaradi
ugriza klopa.

Enako se je izreklo v zadevi II Ips 615/2000, ko se je delavec
poøkodoval na delu pri delodajalcu, ko je lesen predmet (zagozdo)
pritrjeval z æebljem na leseno podlago (tla vagona) tako, da je æebelj
zabijal s kladivom. Kladivo je preprosto delovno orodje za tolœenje,
sestavljeno iz dræaja in na njem nasajenega æeleznega kosa in deluje øele
z uporabo fiziœne sile osebe, ki kladivo uporablja. Ker je delavec kladivo
uporabljal sam in ga torej vihtel z lastno silo, kladivo v konkretnih
okoliøœinah ni moglo predstavljati nevarne stvari, delo z njim pa ne
nevarne dejavnosti.

3.4.3 Med krivdno in objektivno odgovornostjo
delodajalca 

Ko posamezna stvar ali dejavnost ni nevarna sama po sebi, temveœ
postane nevarna glede na okoliøœine primera, je treba razlikovati med
primeri, ko je nevarnost posledica nedopustnega ravnanja, in primeri, ko
to ne dræi. Ko je nevarnost posledica nedopustnega ravnanja, je podlaga
odøkodninske odgovornosti krivda. 
Œe se delavec, denimo, rani na steklu, zato ker je odpadlo zaøœitno
ogrodje, delodajalec ne bo odgovarjal za økodo zato, ker je delo z ostrimi
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stekli brez zaøœitnega okvirja nevarno, temveœ zato, ker je ravnal
nedopustno, ker ni pravoœasno popravil stekel in poøkodovanih okvirjev
nadomestil z novimi.

Odloœitev o tem, ali gre za objektivno ali za subjektivno odgovornost, 
je pomembna tako pri presoji v konkretnem primeru kot tudi zaradi
preventivne funkcije odøkodninskega prava. V konkretnem primeru
bo razlika pomembna zlasti, œe bo delodajalec ugovarjal, da je delavec 
z nepravilnim ravnanjem sam pripomogel k nastanku økode. 

Nepravilno ravnanje delavca je, œe gre za objektivno odgovornost
delodajalca, manj pomembno kot v primeru, ko je delodajalec krivdno
odgovoren. To se bo odrazilo tudi v viøini odøkodnine, ki jo bo moral
delodajalec plaœati.22

3.4.4 Moænosti razbremenitve odgovornosti delodajalca
(ekskulpacije v celoti ali deloma)

3.4.4.1 Ekskulpacija pri objektivni odgovornosti

Pri objektivni odgovornosti ureja podlago za ekskulpacijo delodajalca 153.
œlen OZ. Ta doloœa, da je imetnik nevarne stvari ali tisti, ki se ukvarja z
nevarno dejavnostjo, prost odgovornosti, œe dokaæe, da izvira økoda iz
kakønega vzroka, ki je bil zunaj stvari in njegovega uœinka ni bilo mogoœe
priœakovati, se mu ogniti ali ga odvrniti (vis maior), ali œe dokaæe, da je
økoda nastala izkljuœno zaradi dejanja samega delavca ali koga tretjega, 
ki ga ni mogel priœakovati in se njegovim posledicam ogniti ali jih
odstraniti.

V praksi je v primeru objektivne odgovornosti najpogostejøi ugovor delne
oprostitve odgovornosti zaradi ravnanja samega oøkodovanca. Na podlagi
3. odstavka 153. œlena OZ je imetnik nevarne stvari deloma prost
odgovornosti, œe je oøkodovanec deloma prispeval k nastanku økode. 
V tem primeru bo moral delodajalec dokazati, da je delavec ravnal
nedopustno in da je økoda delno nastala zaradi njegovega nedopustnega
ravnanja. 

Œe delodajalec to dokaæe, mora sodiøœe oceniti, kako pomembna je bila
za nastanek posamezne økode nevarnost, ki izvira iz nevarne dejavnosti
ali nevarne stvari, koliko pa je na nastanek økode vplivalo oøkodovanœevo
ravnanje.
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V zadevi II Ips 94/99 se je sodiøœe izreklo, da je v primeru delovne
nesreœe treba na eni strani presojati odgovornost delodajalca za dejavnost,
ki jo opravlja, na drugi strani pa odgovornost za takøno dejavnost
ustrezno usposobljenega delavca. Pokojni delavec je bil izkuøen æelezniøki
delavec premikaœ, ki je poznal vsa ravnanja in nevarnosti, povezane 
s premikom vlakovne kompozicije po æelezniøki postaji.

V zadevi VIII Ips 83/99 je sodiøœe ugotovilo, da je delavec kot
visokokvalificirani elektroinøtalater in delovodja (za økodnega dne
odrejeno mu delo posebej strokovno usposobljen) ravnal skrajno
nepazljivo, ko ni upoøteval izrecnega navodila nadrejenega delavca, 
naj vodnike reæe posamiœno in izmeniœno. Pri rezanju le-teh ni bil niti
toliko pazljiv, kot bi bil povpreœen posameznik.

V zadevi VIII Ips 187/98 je delavec v jami rudnika snemal potezno
napravo in jo nato odvrgel tako, da se je njena veriga zapletla v lestev, 
na kateri je stal, in je ta padla na tla. Sodiøœe je ugotovilo, da je bilo delo,
ki ga je opravljal, nevarno ter da je delavec glede na to, da je bil za svoje
delo posebej usposobljen, ravnal zelo neprevidno, ko je odvrgel potezno
napravo z nekaj metrov dolgo verigo (teæko pribliæno 12 kg). Glede na
svojo usposobljenost bi se lahko in bi se moral zavedati moænosti nastanka
økodljivih posledic, zato je odgovoren za nastanek økode (nosi 70-odstotno
odgovornost).

Sodiøœe pa je v zadevi VIII Ips 212/2010 ugotovilo, da odgovornost
delodajalca sploh ni podana. Ob tem, ko so pravila iz varstva pri delu, 
ki jih je delavec poznal, v primeru vsake ugotovljene nepravilnosti delavcu
nalagala, da je treba transporter ustaviti, se je delodajalec utemeljeno
zanaøal, da jih bo delavec upoøteval, in je bilo tako delavœevo nedopustno
ravnanje zanj nepriœakovano tudi upoøtevaje merilo posebej skrbnega
strokovnjaka. S tem ko je delavec med obratovanjem transporterja zlezel
vanj, je krøil navodila za varno delo, œeprav se je zavedal moænosti
nastanka økode. S tem je sam ustvaril nevaren poloæaj, ki je bil z vidika
zagotavljanja varstva pri delu prepovedan. Poøkodbi bi se bilo mogoœe
izogniti le ob stalnem nadzoru delavca, œesar pa od delodajalca, kljub
postroæenemu standardu iz 2. odstavka 6. œlena OZ, ni mogoœe zahtevati.

3.4.4.2 Ekskulpacija pri krivdni odgovornosti

Tudi v primeru krivdne odgovornosti delodajalca je najpogostejøi ugovor,
da je k nastanku økode prispeval tudi oøkodovanec (delavec). V tem
primeru sodiøœe primerja nedopustno ravnanje delodajalca in delavca 
in na podlagi te primerjave oceni, kolikøna je delodajalœeva odgovornost. 
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V zadevi II Ips 562/2000 je delavcu mogoœe oœitati soodgovornost za
nastalo økodo le v obsegu opustitve dolæne skrbnosti, ker pri ravnanju 
z obdelovancem na rezkalnem stroju ni uporabil podajalne naprave.
Takøna opustitev pa tudi po mnenju revizijskega sodiøœa ne more
predstavljati veœ kot 20-odstotne soodgovornosti za nastalo økodo.

V zadevi II Ips 631/2000 je sodiøœe odloœilo, da œe gozdarski inæenir pri
delu vede krøi pravila za varno delo in klesti veje v popolnem nasprotju z
njimi, ugotovitev o 40-odstotni krivdi delavca ni v njegovo økodo.
Okoliøœine, v katerih je delal, so bile res precej neugodne in delavec ni
mogel izbrati drevesa, na katerem je bilo treba preverjati razvoj lubadarja,
a lahko se je odloœil, na kateri strani debla bo klestil veje.

V zadevi II Ips 33/2000 je delavec dobil nalogo pobarvati spodnji del
turbinskega jedra. Dela se je lotil tako, da je bilo jedro prosto obeøeno na
sponah æerjava, ena izmed spon se je pretrgala in pokopala delavca pod
sabo. Sodiøœe je ocenilo, da je delodajalec 80-odstotno odgovoren za
nastalo økodo, pokojni delavec pa 20-odstotno. Umrli delavec si je naœin
dela izbral sam, tak naœin dela pa ni bil ustaljen. Delodajalec je opustil
potreben nadzor in ni organiziral dela v skladu s predpisi o varstvu pri
delu. Delodajalec odgovarja tudi za delo zaposlenega voznika æerjava, 
ki je krøil pravila o delu z dvigali, ko je dopustil, da je breme prosto viselo
na kavlju. To bi moral odkloniti.

V zadevi II Ips 688/2009 je sodiøœe sicer ugotovilo, da je delodajalec
ravnal krivdno, ker dotrajanih strojev ni nadomestil, ker pa je bilo œiøœenje
stroja prav naloga delavke, ki je bila z razmerami dobro seznanjena in bi
morala biti bolj pazljiva pri gibanju okrog stroja, je zato s 40 % sama
prispevala k nastanku økode.

V zadevi II Ips 1085/2008 pa je sodiøœe celo ugotovilo, da sploh ni
odøkodninske odgovornosti delodajalca, ker je delavkina poøkodba roke
izkljuœna posledica njenega lastnega napaœnega ravnanja. Voziœek je po
proizvodnem prostoru vlekla tako, da je bila s hrbtom obrnjena v smeri
voænje in ga je tako usmerjala slepo, ne da bi pogledala preko rame 
in se prepriœala o pravi smeri ali morebitnih ovirah.

3.4.4.3 Pomen delne ekskulpacije delodajalca

Morebitni prispevek delavca kot oøkodovanca k nastanku økode je
pomembno ugotoviti zaradi odmere praviœne odøkodnine, kajti po
doloœbi 171. œlena OZ ima oøkodovanec, ki je tudi sam kriv, da je nastala
økoda ali da je nastala økoda veœja, kot bi bila, pravico samo do
sorazmerno zmanjøane odøkodnine.
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Kadar ni mogoœe ugotoviti, kateri del økode je posledica
oøkodovanœevega dejanja, prisodi sodiøœe odøkodnino ob upoøtevanju
okoliøœin primera.

4 Odøkodninska odgovornost delodajalca
v øirøem smislu

4.1 Sploøno

Kot odøkodninsko odgovornost delodajalca v øirøem smislu lahko
opredelimo nastalo odøkodninsko razmerje, v katerem nastopa kot
povzroœitelj økode delodajalœev delavec, kot oøkodovanec pa tretja oseba.

Odøkodninsko odgovornost delodajalca v øirøem smislu opredeljuje
Obligacijski zakonik v poglavju Odgovornost za delavce.23

Obligacijski zakonik (OZ) doloœa, da za økodo, ki jo delavec povzroœi
tretjim osebam, odgovarja delodajalec neposredno na podlagi 147. œlena.
Ta œlen doloœa, da za økodo, ki jo povzroœi delavec pri delu ali v zvezi z
delom tretji osebi, odgovarja pravna ali fiziœna oseba (delodajalec, op.
avtorja), pri kateri je delavec delal takrat, ko je bila økoda povzroœena,
razen œe dokaæe, da je delavec v danih okoliøœinah ravnal tako, kot je bilo
treba.

Temeljno pravilo odøkodninskega prava je, da se je vsak dolæan vzdræati
ravnanja, s katerim bi utegnil drugemu povzroœiti økodo. Œe naslovnik te
zapovedi ne upoøteva, ob podanih øe drugih predpostavkah (økoda,
vzroœna zveza, krivda), odgovarja za posledice, ki izvirajo iz njegovega
(ne)delovanja – tj. za povzroœeno økodo, sam.

Delovno razmerje je specifiœno razmerje, v katerem nastopa in deluje
delavec, ki ga postavi delodajalec kot svojo »podaljøano roko«.24 V teoriji
prevladuje veœinsko mnenje, da spada odgovornost za delavce med
primere odgovornosti za drugega.25

Temeljni argument za tovrstno odgovornost delodajalcev je, da postane
delavec v nasprotnem primeru pasiven in nesamoiniciativen, saj se boji,
da bo za morebitno økodo odgovarjal sam. Poleg omenjenega omogoœa
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24 Cigoj, S.: Komentar obligacijskih razmerij, I. Knjiga, ŒZ Uradni list SR Slovenije, Ljubljana, 1984, str. 633.
25 Tako npr. Cigoj in Strohsack v æe citiranih delih.



ureditev tudi zaøœito delavca pred nadlegovanjem s strani oøkodovancev.
Nasprotni argumenti opozarjajo predvsem na veœanje nepravilnosti pri
delu, ker delavci zaradi razbremenitve skrbi za økodo postanejo manj
previdni.26 Korektiv k slednjemu predstavlja doloœba OZ o regresu
delavca v primeru njegovega namena ali hude malomarnosti (culpa lata).

4.2 Opredelitev delodajalœeve odgovornosti v øirøem
smislu

Pri preuœevanju vpraøanja, za kakøno vrsto odgovornosti – krivdno ali
objektivno – gre pri delodajalœevi odgovornosti v øirøem smislu, je treba
dosledno razloœevati med odgovornostjo delodajalca za delavce in med
samo odgovornostjo delodajalca za økodni dogodek.

4.2.1 Odgovornost za delavce 

Cigoj27 opredeljuje delodajalœevo odgovornost kot objektivno, ne glede na
to, ali je delodajalec kriv za kakøne okoliøœine, povezane z njegovim
delavcem. Delodajalec se tako ne more reøiti odgovornosti, œeprav je storil
vse, da do økode ne bi priølo – npr. delodajalec je delavca pouœeval, ga
nadzoroval, izbral prave osebe, pravilno organiziral delo. Delodajalec tako
odgovarja kljub dejstvu, da mu ni mogoœe oœitati nobene krivde, niti
culpa in instruendo niti culpa in custodiendo oziroma culpa in eligendo.

Takøno staliøœe glede objektivne odgovornosti delodajalca za delavce je
koristno predvsem z vidika oøkodovancev. Œe bi se delodajalcu dopustilo,
da bi dokazoval svojo krivdo, bi oøkodovanec lahko marsikdaj ostal brez
ustrezne in praviœne odøkodnine, saj morebiti ekonomski poloæaj delavca
kot povzroœitelja økode povraœila ne bi omogoœil.28

4.2.2 Odgovornost za økodni dogodek

Økodni dogodek nastopi, ko delavec povzroœi økodo pri delu ali v zvezi z
delom. Odgovornost se presoja v skladu s temeljnim naœelom
odøkodninskega prava – z vidika krivdne odgovornosti z obrnjenim
dokaznim bremenom.

Slednje potrjuje dejstvo, da 5. odstavek 147. œlena, po katerem navedena
ureditev iz prvega odstavka v niœemer ne posega v pravila o odgovornosti
za økodo, ki izvira od nevarne dejavnosti ali nevarne stvari. Œe bi
delodajalec odgovarjal objektivno za vsak økodni dogodek, zakon ne bi
vseboval doloœila tega odstavka.29

Zavarovalniøki horizonti, 2012, øt. 246

26 Ibidem op. 15, str. 628.
27 Ibidem op. 15, str. 633.
28 Meænar, Ø.: Odgovornost pravnih in fiziœnih oseb za økodo, ki jo delavci povzroœijo tretjim, prispevek v okviru

Velikega simpozija o stanju in razvoju slovenskega obligacijskega prava, Inøtitut za primerjalno pravo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 2002.

29 Ibidem.



Dokazno breme za ugotovitev, da ni ølo za prekrøitev skrbnosti, ker naj bi
delavec v danih okoliøœinah ravnal tako, kot je treba, nosi delodajalec.
Presoja odgovornosti za økodni dogodek se bo tako opravila na podlagi
ugotavljanja kumulativnega obstoja vseh temeljnih predpostavk
odøkodninske odgovornosti, ki so bile podrobneje obravnavane æe pri
delodajalœevi odgovornosti v oæjem smislu.

4.3 Solidarna odgovornost

Delavec kot neposredni povzroœitelj økode oøkodovancu praviloma ni
odgovoren. Oøkodovanec se mora s svojim zahtevkom obrniti
neposredno na delavœevega delodajalca, ki mu je povzroœil økodo.

Zgoraj navedeno pa ne dræi v primeru, ko delavec povzroœi oøkodovancu
økodo z najhujøo stopnjo krivde – z namenom. V tem primeru lahko
oøkodovanec izbira, od koga bo zahteval povraœilo økode – bodisi od
delodajalca bodisi neposredno od delavca kot povzroœitelja økode. 

Œe se oøkodovanec odloœi za neposreden zahtevek proti delavcu, 
bo moral namen dokazati sam (po naœelu domneve krivde se namreœ
domneva le lahka malomarnost – culpa levis).

V praksi se bo oøkodovanec kljub navedeni moænosti neposrednega
zahtevka proti delavcu najverjetneje vseeno obrnil kar na delodajalca, 
saj mu ne bo treba dokazovati namena delavca, poleg tega pa je tudi
ekonomski poloæaj delodajalca ugodnejøi z vidika sposobnosti poplaœila
odøkodnine.

4.4 Zahtevek do delavca kot povzroœitelja økode

OZ v 147. œlenu navaja tudi moænost, da ima, kdor je oøkodovancu
povrnil økodo, ki jo je povzroœil delavec namenoma ali iz hude
malomarnosti, pravico zahtevati od delavca povrnitev plaœanega zneska
(regresni zahtevek). Regresni upraviœenec bo v najveœ primerih
delodajalec. 

Ob tem je treba omeniti tudi moænost zahtevka zavarovalnice, pri kateri 
je imel tak delodajalec zavarovano svojo odgovornost in ki je namesto
delodajalca poplaœala odøkodninski zahtevek oøkodovancu. Pravico do
zahtevka do delavca kot povzroœitelja økode ima zavarovalnica v sklopu
subrogacije (zakonsko doloœenega prehoda zavarovanœevih pravic
nasproti odgovorni osebi na zavarovalnico), vendar za razliko od
delodajalca samo v primeru, ko delavec økodo povzroœi namenoma
(glej 963. œlen OZ).
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4.5 Sodna praksa k delodajalœevi odgovornosti 
v øirøem smislu

O obstoju delodajalœeve odgovornosti se je tako Vrhovno sodiøœe RS na

primer izreklo v naslednjih odloœbah:

V zadevi II Ips 255/2011 je sodiøœe ugotovilo, da gre za økodo, ki jo je

povzroœil delavec v zvezi z delom tretji osebi. Dogodek se je zgodil v œasu

opravljanja redarske sluæbe, dejstvo, da je delavec ravnal preko danih

pooblastil ali v nasprotju z njimi, pa njegovega delodajalca ne razbremeni

odøkodninske odgovornosti. Delodajalec je namreœ odgovoren tudi v

primeru, ko delavec ravna nedopustno in krøi svoje delovne obveznosti, 

œe je bilo dejanje storjeno v zvezi z delom. Tako so v sodni praksi kot

ravnanja v zvezi z delom opredeljena tudi tista, ki so bila le navidezno

storjena v okviru avtoritete sluæbe, pa delavec z njimi v resnici zlorabi

svoja pooblastila.

V naslednji odloœbi pa je sodiøœe zavzelo staliøœe, da delodajalœeva

odgovornost za økodo, nastalo tretji osebi, ni podana:

V zadevi VIII Ips 242/98 se je sodiøœe izreklo, da je po sploønih naœelih

doloœeno, da za økodo, ki jo povzroœi delavec pri delu ali v zvezi z delom

tretji osebi, odgovarja delodajalec, pri katerem je delavec delal takrat, ko je

bila økoda povzroœena, razen œe dokaæe, da je delavec v danih okoliøœinah

ravnal tako, kot je bilo treba. Delavki ni mogoœe oœitati, da v danih

okoliøœinah ni ravnala tako, kot bi bilo treba, kar sta sklenili obe niæji

sodiøœi. To pomeni, da delodajalec toæniku ni odøkodninsko odgovoren.

5 Zavarovanje delodajalœeve odgovornosti

Kot je bilo æe navedeno, predstavlja bistvo odøkodninskega prava

restitucijska funkcija – da se pri oøkodovancu vzpostavi stanje, kakrøno 

je bilo, preden je økoda nastala. Prav zaradi slednjega tako ni pomembno,

kdo økodo poravna, pomembno je le, da je slednja oøkodovancu

poravnana.

Kot izplaœnik nadomestila za utrpljeno økodo lahko tako na podlagi

pogodbenega razmerja z delodajalcem namesto njega nastopa

zavarovalnica. Govor je o zavarovalni pogodbi za zavarovanje

odøkodninske odgovornosti delodajalca.
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Zavarovanje odgovornosti je vrsta premoæenjskega zavarovanja, pri
katerem zavarovalnica krije odøkodninske zahtevke, ki jih tretje osebe
uveljavljajo zoper zavarovanca kot povzroœitelja økode. OZ opredeljuje
zavarovanje odgovornosti v 964. œlenu. 

Pri tovrstnem zavarovanju odgovarja zavarovalnica za økodo, nastalo z
zavarovalnim primerom, le, œe je zavarovanec za økodo odgovoren in œe
oøkodovanec zahteva odøkodnino. Oøkodovanec ima v skladu z OZ
neposredno toæbo (actio directa – 965. œlen OZ) zoper zavarovalnico.
Zavarovalnica je pri tem pasivno legitimirana v okviru doloœb zavarovalne
pogodbe, ki se nanaøa na zavarovanca kot povzroœitelja oziroma kot
osebo, ki odøkodninsko odgovarja.

Bistvo zavarovanja odgovornosti je zaøœititi zavarovanca pred
odøkodninskimi zahtevki.

Zaøœita pri zavarovanjih odgovornosti je lahko razliœna – v primeru
uveljavljanja odøkodninskega zahtevka, ki je z vidika odøkodninskega
prava utemeljen, bo zaøœita zavarovanca ekonomske narave, ko bo
zavarovalnica (po ugotovitvi obstoja odøkodninske odgovornosti
zavarovanca) tak zahtevek v okviru sklenjene zavarovalne pogodbe
dejansko poplaœala tretji osebi namesto zavarovanca. Ko se bo zoper
zavarovanca uveljavljal odøkodninski zahtevek, ki bo z vidika
odøkodninskega prava neutemeljen, bo zavarovalnica zavarovancu nudila
zaøœito pravne narave, s tem ko bo svojega zavarovanca pred takim
zahtevkom branila, po potrebi tudi sodno.

Predpostavka za omenjeno zavarovalno zaøœito je obstoj zavarovalnega
kritja, kot je dogovorjeno z zavarovalnico v zavarovalni pogodbi.
Zavarovalnica namreœ nudi zavarovalno zaøœito in s tem obravnava
odøkodninske zahtevke, naslovljene na zavarovanca, izkljuœno v obsegu
dogovorjenega zavarovalnega kritja. Namreœ, v zavarovalno kritje niso
vkljuœeni vsi odøkodninski zahtevki, ki bi se lahko uveljavljali zoper
delodajalca. Œe se zoper zavarovanca uveljavlja odøkodninski zahtevek, 
ki je po svoji vsebini izkljuœen iz zavarovalnega kritja (odvisno od doloœb
zavarovalne pogodbe – npr. zahtevki zaradi økode, nastale s postopnim
delovanjem/zaradi poklicne bolezni pri zavarovanju odgovornosti iz
dejavnosti), se mora s takønimi zahtevki spoprijeti zavarovanec sam, zunaj
sklenjene zavarovalne pogodbe in brez zavarovalnice.

Zavarovanje delodajalœeve odgovornosti v Republiki Sloveniji ni eno
izmed zavarovanj, za katerega bi bila obveznost sklenitve predpisana z
zakonom (obvezno zavarovanje). Sklenitev tovrstnega zavarovanja je torej
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prepuøœena posameznim delodajalcem, ki se prosto odloœajo, ali se bodo
z odøkodninskimi zahtevki delavcev ukvarjali sami ali pa se bo namesto
njih z njimi proti plaœilu premije ukvarjala zavarovalnica (prostovoljno
zavarovanje).

5.1 Zavarovanje delodajalœeve odgovornosti 
v oæjem smislu

Zavarovanje delodajalœeve odgovornosti v oæjem smislu predstavlja
zavarovanje, pri katerem zavarovalnica krije odøkodninske zahtevke
zaradi telesnih poøkodb, obolenja ali smrti delavcev ali poøkodovanja
stvari delavcev, ki jih slednji uveljavljajo od svojega delodajalca kot
odgovorne osebe za økodo, ki so jo utrpeli pri svojem delu ali v zvezi 
z njim.30 Za delavce øtejejo osebe, ki so z zavarovancem v delovnem
razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi, obiœajno pa tudi tisti, ki so z
delodajalcem v razmerju na podlagi uœne pogodbe ali napotnice (lastni
zaposleni delavci, vajenci, øtudentje), ter tudi druge osebe, ki delajo za
zavarovanca (tudi na podlagi napotitve s strani svojega delodajalca –
izposojena delovna sila). V zavarovalniøki terminologiji gre za t. i.
zavarovanje delodajalœeve odgovornosti (ang. Employers’ Liability
Insurance).

V preteklosti so slovenske zavarovalnice zavarovanje delodajalœeve
odgovornosti obravnavale v sklopu osnovnega kritja pri »zavarovanju
sploøne odgovornosti« oziroma natanœneje – »zavarovanja odgovornosti 
iz dejavnosti«, ko so za »tretje osebe« øteli tudi lastni zaposleni delavci. 
V zadnjem œasu pa veœina zavarovalnic tovrstni riziko obravnava v sklopu
posebnega – dodatnega kritja k osnovnemu kritju zavarovanja
odgovornosti iz dejavnosti – »zavarovanja delodajalœeve odgovornosti«, 
ki se vkljuœi v kritje zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti po posebnem
dogovoru in ob doplaœilu k premiji.31

Razlog za posebno obravnavo tega rizika je predvsem v tem, ker se
slovenske zavarovalnice na podroœju zavarovanja odgovornosti iz
dejavnosti v praksi najpogosteje sooœajo prav z zahtevki iz naslova
»zavarovanja delodajalœeve odgovornosti«, in sicer tako po øtevilu
zahtevkov kakor tudi po viøini økodne obremenitve. Po nekaterih ocenah
naj bi økodno breme iz naslova zavarovanja delodajalœeve odgovornosti
obsegalo celo od 70 do 80 odstotkov økodnega bremena celotnega
zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti, v okvir katerega spada tudi
zavarovanje delodajalœeve odgovornosti.

Zavarovalniøki horizonti, 2012, øt. 250

30 V primeru smrti delavca bodo zahtevek iz tega naslova praviloma uveljavljali njegovi svojci.
31 Npr. dodatno kritje po klavzuli 03-ODG-01/06 v Sploønih pogojih za zavarovanje odgovornosti z oznako 01-

ODG-01/06, Adriatic Slovenica, Zavarovalna druæba, d. d., Koper.



V primeru obstoja tovrstnega zavarovanja delodajalœeve odgovornosti se
tako lahko delavec na podlagi zakonskih doloœil, ki mu priznavajo actio
directa, s svojim odøkodninskim zahtevkom obrne neposredno na
zavarovalnico, pri kateri ima njegov delodajalec zavarovano svojo
odgovornost.

Razmerja pri zavarovanju delodajalœeve odgovornosti v tovrstni
zavarovalni pogodbi ponazarja naslednja shema:

Na podlagi predhodno sklenjene zavarovalne pogodbe z delodajalcem bo
zavarovalnica obravnavala delavœev zahtevek. Obstoj odgovornosti
delodajalca bo zavarovalnica ocenjevala na podlagi doloœil
odøkodninskega prava o odgovornosti delodajalca, kot je bilo podrobneje
æe obravnavano. 

Œe zavarovalnica s strokovnega vidika oceni, da je za nastalo oøkodovanje
delavca dejansko vzpostavljena odøkodninska obveznost delodajalca
(bodisi na temelju krivde bodisi na objektivni osnovi zaradi povezave z
izvajanjem nevarne dejavnosti ali imetniøtva nevarne stvari), bo upraviœeni
in primerni zahtevek zavarovalnica poplaœala neposredno delavcu kot
oøkodovancu (namesto zavarovanca – delodajalca). V nasprotnem
primeru bo zavarovalnica delodajalca kot svojega zavarovanca branila
pred neupraviœenim odøkodninskim zahtevkom delavca, po potrebi tudi
sodno.

Tovrstno zavarovanje ima prednosti za zavarovanca (delodajalca) tudi 
v tem, da se mu ob uveljavljanju zahtevka ni treba ukvarjati z (najveœkrat)
konfliktnim dokazovanjem obstoja odøkodninske odgovornosti v
neposrednem sporu s svojim delavcem. Tovrstno dokazovanje namreœ
poteka prek zavarovalnice, ki nastopa kot zaøœitnik delodajalœevih
(premoæenjskih) interesov, s œimer je neposredni konflikt delodajalca 
z delavcem prenesen v razmerje z zavarovalnico.

Zavarovalnica Delavec (oøkodovanec)

Delodajalec (zavarovanec)

actio directa

Kritno razmerje

Odøkodninsko
razmerje

Pogodbeno
razmerje
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5.2 Zavarovanje delodajalœeve odgovornosti v
øirøem smislu

Zavarovanje delodajalœeve odgovornosti v øirøem smislu predstavlja
zavarovanje, pri katerem zavarovalnica krije odøkodninske zahtevke, 
ki jih zoper delodajalca (zavarovanca) uveljavljajo tretje osebe zaradi
økode, ki so jim jo povzroœili delavci, za katere na podlagi zakonskih
doloœil odgovarja delodajalec (zavarovanec). 

Tovrstni riziko se praviloma obravnava v sklopu osnovnega kritja
zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti.

V primeru obstoja tovrstnega zavarovanja se bo tretja oseba kot
oøkodovanec na podlagi zakonskih doloœil, ki ji prav tako priznavajo
actio directa, s svojim odøkodninskim zahtevkom zaradi økode,
povzroœene s strani delavca, obrnila neposredno na zavarovalnico, 
pri kateri ima njen delodajalec zavarovano svojo odgovornost.

Razmerja pri tovrstni zavarovalni pogodbi ponazarja naslednja shema: 

Tretja oseba kot oøkodovanec lahko odøkodninski zahtevek zaradi økode,
ki naj bi mu jo povzroœil delavec, v primeru obstoja tovrstnega
zavarovanja namesto na delodajalca naslovi neposredno na zavarovalnico,
pri kateri je delodajalec predhodno sklenil zavarovalno pogodbo. 

Zavarovalnica Tretja oseba (oøkodovanec)

Delodajalec (zavarovanec)

actio directa

Kritno razmerje

(regresni zahtevek)

Pogodbeno
razmerje

Delavec (povzroœitelj)

Odøkodninsko razmerje
na podlagi 147. œlena OZ

(le v 
primeru 
namena)
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Zavarovalnica bo na podlagi doloœil odøkodninskega prava ugotavljala
obstoj odøkodninskega razmerja. Œe bo ugotovila obstoj odøkodninskega
razmerja, ki se je vzpostavilo zaradi ravnanja delavca, se odgovornost na
podlagi objektivne odgovornosti za delavce (147. œlen OZ) prenese na
delodajalca, poslediœno pa na zavarovalnico, ki mora v sklopu
pogodbenega razmerja z delodajalcem (zavarovalne pogodbe) zahtevek
tretje osebi obravnavati in ga – œe je le-ta 1) predmet zavarovalne
pogodbe, 2) upraviœen po temelju in 3) primeren po viøini – tudi
poplaœati (v okviru sklenjene zavarovalne pogodbe).

Kot je bilo æe navedeno, pa ima zavarovalnica na podlagi 3. odstavka 
147. œlena OZ v primeru delavœevega namernega delovanja pravico do
povraœilnega zahtevka do samega delavca (subrogacija).

6 Sklep

Odøkodninska odgovornost delodajalca se lahko opredeli z vidika vloge
posameznega delavca v odøkodninskem razmerju – delavca kot
oøkodovanca ter delavca kot povzroœitelja økode.

Pri odøkodninskem razmerju, kjer nastopa delavec kot oøkodovanec, 
gre za odgovornost delodajalca v oæjem smislu – kot odøkodninsko
obveznost delodajalca za økodo, ki jo utrpi njegov delavec pri delu 
ali v zvezi z delom.

Pri odøkodninskem razmerju, kjer nastopa delavec kot povzroœitelj økode,
pa gre za odgovornost delodajalca v øirøem smislu – kot odøkodninsko
obveznost delodajalca za økodo, ki jo njegov delavec pri delu ali v zvezi 
z delom povzroœi tretji osebi.

Odgovornost delodajalca se presoja na podlagi sploønih pravil
odøkodninskega prava. Odgovornost je v skladu s temeljnim naœelom
odøkodninskega prava praviloma krivdna in izjemoma objektivna – 
v primeru izvajanja nevarne dejavnosti ali imetniøtva nevarne stvari.

Delodajalec lahko z zavarovalno pogodbo prevali breme posledic svoje
odøkodninske obveznosti na zavarovalnico. S tako pogodbo zavaruje svoj
premoæenjski interes, kar se kaæe kot nudenje zavarovalnega varstva s
strani zavarovalnice, ki delodajalca øœiti ob uveljavljanju odøkodninskih
zahtevkov iz naslova njegove odgovornosti, in sicer z obrambo pred
neupraviœenimi in pretiranimi odøkodninskimi zahtevki ter s poplaœilom
upraviœenih in primernih odøkodninskih zahtevkov.
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Slovenske zavarovalnice se na podroœju zavarovanj odgovornosti iz

dejavnosti v praksi najveœ sooœajo prav z zahtevki iz naslova odgovornosti

delodajalca v oæjem smislu – tj. v okviru »zavarovanja delodajalœeve

odgovornosti«, in sicer tako po øtevilu zahtevkov kakor tudi po viøini

økodne obremenitve. Slednje je tudi botrovalo temu, da veœina

zavarovalnic tovrstnega kritja ne ponuja veœ v osnovnem kritju

zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti, temveœ le kot dodatno kritje 

ob doplaœilu k premiji. 

7 Literatura in viri

• Brezovar, B.: Delodajalœeve obveznosti pri zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu, Delavci in delodajalci 2/2001/I, Inøtitut za delo pri
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2001.

• Cigoj, S.: Teorija obligacij, ŒZ Uradni list SRS, Ljubljana, 1989.
• Cigoj, S.: Komentar obligacijskih razmerij, I. knjiga, ŒZ Uradni list SR

Slovenije, Ljubljana, 1984.
• Kalœiœ, M.: Pravna ureditev obveznega invalidskega zavarovanja za

primer poøkodbe pri delu in poklicne bolezni ter odgovornost
delodajalca za økodo zavodu, Delavci in delodajalci 2/2001/I, Inøtitut 
za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2001, str. 103.

• Klampfer, M.: Poøkodba pri delu in v zvezi z delom, Pravna praksa, øt.
344, Gospodarski vestnik, 1996.

• Konœina Petrnel, M.: Odøkodninska odgovornost delodajalca, Delavci in
delodajalci 2/2001/I, Inøtitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani, Ljubljana, 2001.

• Meænar, Ø.: Odgovornost pravnih in fiziœnih oseb za økodo, ki jo delavci
povzroœijo tretjim, prispevek v okviru Velikega simpozija o stanju in
razvoju slovenskega obligacijskega prava, Inøtitut za primerjalno pravo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 2002.

• Novak, M.: Disciplinska in odøkodninska odgovornost, Delavci in
delodajalci 2/2002/II, Inøtitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani, Ljubljana, 2002, str. 339.

• Polajnar Pavœnik, A.: Novejøi razvoj odøkodninske odgovornosti –
Funkcija odøkodninskega prava in njeno uresniœevanje, Podjetje in delo,
Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1999.

• Senœur, D.: Poøkodbe pri delu, Pravna praksa, øt. 396, Gospodarski
vestnik, Ljubljana, 1998.

• Strohsack, B.: Odøkodninsko pravo in druge neposlovne obveznosti,
Obligacijska razmerja II, ŒZ Uradni list RS, Ljubljana, 1990.

• Æuæek, I.: Odøkodninska odgovornost delodajalcev za poøkodbe pri
delu, Pravna praksa, øt. 251, Predpisi v praksi, Ljubljana, 1992.

• Sodne odloœbe sodiøœ; baza podatkov IUS INFO.

Zavarovalniøki horizonti, 2012, øt. 254



Zavarovanje hudih
bolezni

Nataøa Anælovar

Zdravje je naøe najveœje bogastvo, a to pogosto
ugotovimo øele, ko je ogroæeno. Nenalezljive
kroniœne bolezni namreœ lahko pomembno
poseæejo v æivljenje obolelega in njegovih
bliænjih. Sodobne medicinske metode omogoœajo,
da se moænost preæivetja in ozdravitve bolnika
nenehno poveœuje, vendar se je treba zavedati,
da ima lahko bolezen poleg psihofiziœnih
posledic tudi finanœne.

In prav laæja premostitev finanœnih posledic, 
ki spremljajo nekatere kroniœne bolezni, je
temeljni namen dodatnega zavarovanja za hude
bolezni, saj zavarovancu in njegovi druæini
nudi socialno varnost ob hujøih boleznih in
bolniøniœnem zdravljenju. V prispevku je
podrobno predstavljena ponudba te oblike
zavarovanja na slovenskem zavarovalniøkem
trgu.

Good health is a great fortune, but sadly we 
often realize this fact when it is too late. Chronic
diseases may often deeply affect the life of the
patient and his/her family. The survival rate has
been progressively increasing through the years
because of the development of new treatments,
however it is very important to be aware of the
fact that illness often causes psychophysical and
financial consequences.

Povzetek:

Abstract:

3

Nataøa Anælovar, Adriatic Slovenica, Zavarovalna druæba, d. d.



The insurance for difficult diseases offers exactly the type of financial
coverage that may help customers bridge financial difficulties they
may encounter when case of certain chronic diseases. It provides
insurance and covers the expenses met in case of a critical health
condition and hospitalization. The article presents selection of
insurance for difficult diseases on Slovenian insurance market.

1 Uvod

Iz izsledkov raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri
odraslih prebivalcih Slovenije 20081, ki so jo opravili na Inøtitutu za
varovanje zdravja Republike Slovenije, je razvidno, da kroniœne
nenalezljive bolezni - med te priøtevajo bolezni srca in oæilja, sladkorno
bolezen tipa 2, bolezni dihal, bolezni prebavil in raka - predstavljajo
glavni vzrok obolevnosti in umrljivosti tako v Sloveniji kot po svetu.
Tveganje za razvoj teh bolezni se zaœne z genetsko predispozicijo,
nadaljuje s prisotnostjo dejavnikov tveganja v fetalnem obdobju in 
naraøœa v vseh æivljenjskih obdobjih do pozne starosti. Na razvoj
kroniœnih nenalezljivih bolezni vplivajo bioloøki in vedenjski dejavniki
tveganja, med katerimi prevladuje nezdrav æivljenjski slog.2

Kroniœne nenalezljive bolezni lahko prinesejo v æivljenje bolnika in
njegovih bliænjih veliko skrbi. Œeprav vse naprednejøa medicina omogoœa
œedalje veœjo ozdravljivost teh bolezni, pa ozdravljeni bolniki pogosto niso
pripravljeni na psihofiziœne, predvsem pa na finanœne posledice bolezni.
Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje namreœ ne krijeta vseh
potrebnih stroøkov, ki bi pomagali ozdravljenim bolnikom ohraniti
dotedanjo kakovost æivljenja. Stroøke izpada dohodka zaradi bolezni in
dodatne rehabilitacije ter nege mora bolnik kriti sam, kar pa lahko ogrozi
finanœno varnost njega in njegovih bliænjih.

V œlanku so kratko prikazani slovensko zdravstveno varstvo, njegovi
nosilci, obseg kritij obveznega in prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja in primerjava le-tega s tujino, podani pa so tudi statistiœni
podatki o zdravju odraslih v Republiki Sloveniji v zadnjih letih.
Predstavitvi dodatnih zavarovanj za hude bolezni slovenskih zavarovalnic,
ki æelijo nadgraditi ponudbo svojih obstojeœih zdravstvenih in æivljenjskih
zavarovanj z dodatnim kritjem, katerega namen je predvsem premostitev
morebitne finanœne posledice hudih bolezni, sledijo opisi posameznih
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kritiœnih bolezni ter primerjava kritij in izkljuœitev pri posameznih
zavarovalnicah.   

2 Zdravje v Sloveniji

Iz æe poprej omenjene raziskave je mogoœe ugotoviti, da v Sloveniji
odrasli najpogosteje umirajo zaradi kroniœnih nenalezljivih bolezni, med
katerimi so v ospredju bolezni srca in oæilja ter rakave bolezni, sledijo pa
zunanji vzroki smrti. To je primerljivo tudi z umrljivostjo v dræavah EU,
kjer so na prvih treh mestih prav tako bolezni srca in oæilja, rak ter
poøkodbe in zastrupitve. 

Leta 2005 so v Sloveniji predstavljale bolezni srca in oæilja 38 odstotkov
vseh vzrokov bolezni. Sledijo maligne neoplazme s 25,9 odstotka, bolezni
dihal s 7 odstotki, poøkodbe in zastrupitve s 6,6 odstotka, bolezni prebavil
s 5,3 odstotka in drugo s 16,9 odstotka.

Na nastanek posameznega bolezenskega pojava vplivajo razliœni dejavniki
tveganja; pri tem so nekateri lahko povezani z enim bolezenskim pojavom
ali pa z mnogimi. Najpogostejøi dejavniki tveganja so kajenje, nezadostna
telesna dejavnost, prekomerno uæivanje alkohola, tvegano stresno
vedenje, nezdravo prehranjevanje, prekomerna prehranjenost in debelost,
zviøan krvni tlak.3

Vsako leto v Sloveniji zboli za rakom veœ kot 10.000 prebivalcev, zaradi
posledic te bolezni pa jih umre pribliæno 6.000.4 Po podatkih Onkoloøkega
Inøtituta Ljubljana je rak bolezen, ki vsako leto bolj bremeni œloveøtvo, a z
razvojem novih naœinov zdravljenja je v vedno veœ primerih tudi
ozdravljiv. Øe bolj kot to je pomembno dejstvo, da lahko s primernimi
æivljenjskimi navadami zmanjøamo tveganje za nastanek raka. Œe pa za
rakom zbolimo ali smo bolnik z rakom, je priporoœljivo, da se z boleznijo
œim bolje seznanimo.5

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije predvidevajo, da bo rak
po øtevilu umrlih pacientov v dveh letih prehitel bolezni srca in oæilja ter
bo predstavljal najpogostejøi vzrok smrti v svetovnem merilu. Skrb
zbujajoœa pa je tudi ugotovitev, da bi se lahko øtevilo rakavih bolnikov
in smrti zaradi raka do leta 2030 celo podvojilo.6

Zavarovalniøtvo 57

3 Http://cindi-slovenija.net/images/stories/cindi/raziskave/kronicne_bolezni_v_sloveniji.pdf (pridobljeno 9. 6.
2011).

4 Http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2982 (pridobljeno 10. 7. 2012).
5 Http://www.onko-i.si/za _javnost_in_bolnike/index.html (pridobljeno 1. 3. 2011).
6 Http://www.dnevnik.si/novice/zdravje/ 1042329131 (pridobljeno 1. 3. 2011).



Onkoloøki inøtitut Ljubljana od leta 1950 vodi register raka Republike
Slovenije (RRRS), ki je eden najstarejøih populacijskih registrov raka 
v Evropi. Iz RRRS za leto 2007 izhaja, da predstavljajo podatki o raku,
incidenci, preæivetju in prevalenci, ki se zbirajo v registru, skupaj s
podatki o umrljivosti, ki jih zbira in obdeluje Inøtitut za varovanje zdravja
RS, osnovo za ocenjevanje bremena rakavih bolezni v dræavi. Pomembni
so za naœrtovanje in ocenjevanje onkoloøkega varstva na podroœju
primarne in sekundarne preventive, diagnostike, zdravljenja in
rehabilitacije, za naœrtovanje zmogljivosti in sredstev, ki so potrebni za
obvladovanje rakavih bolezni (osebje, medicinska oprema, posteljne
zmogljivosti); dragoceni so tudi za kliniœne in epidemioloøke raziskave 
v Sloveniji in v øirøih mednarodnih raziskavah ter za vrednotenje
uœinkovitosti presejalnih programov.7

Iz registra je razvidno, da je leta 2007 v Sloveniji za rakom na novo
zbolelo 11.607 ljudi, 6.083 moøkih in 5.524 æensk, umrlo pa jih je 5.537,
in sicer 3.146 moøkih in 2.391 æensk. Konec decembra leta 2007 je æivelo
76.459 ljudi, ki so kdaj koli od zaœetka vodenja RRRS zboleli za rakom.
Rak je v razliœnih æivljenjskih obdobjih razliœno pogosta bolezen, skoraj
izjemoma se pojavi pri mlajøih od 19 let. Manj kot 3 odstotke vseh
primerov raka je med 20. in 34. letom, veœ kot tri œetrtine bolnic in
bolnikov pa zboli po 50. letu. Medtem ko med 35. in 49. letom zboli za
rakom nekaj veœ æensk kot moøkih (11,7 odstotka æensk in 7,3 odstotka
moøkih), se med 50. in 74. letom to razmerje obrne; deleæ zbolelih je spet
veœji med æenskami po 75. letu starosti; tudi zato, ker je njihova
priœakovana æivljenjska doba daljøa.8

Prvih pet po øtevilu novih primerov najpogostejøih rakov (koæe, debelega
œrevesa in danke, pljuœ, dojke in prostate) dosega 56,5-odstotni deleæ vseh
novih primerov rakavih bolezni. Pri moøkih je bil leta 2007 najpogostejøi
rak prostate. Na prvem mestu je zamenjal pljuœnega raka, ki je bil
najpogostejøi rak pri moøkih vse od leta 1967 do 2004. Pri æenskah ostaja
na prvem mestu rak dojk z 21-odstotnim deleæem, sledijo mu koæni rak,
rak debelega œrevesa in danke ter pljuœni rak.9
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3 Zdravstveno varstvo v Sloveniji

V Sloveniji je zdravstveno varstvo zakonsko urejeno z Zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ, ki ureja
sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, doloœa nosilce
druæbene skrbi za zdravje in njihove naloge, zdravstveno varstvo v zvezi 
z delom in delovnim okoljem, ureja odnose med zdravstvenim
zavarovanjem in zdravstveni zavodi ter uveljavljanje pravic iz
zdravstvenega zavarovanja. 

Zdravstveno varstvo po omenjenem zakonu obsega sistem druæbenih,
skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev
zdravja, prepreœevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravoœasno
zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poøkodovanih. 

3.1 Slovenski sistem zdravstvenega varstva

Sistem zdravstvenega varstva je zapleten organizacijski sistem, ki povezuje
øtevilne politiœne, administrativne, druæbene in zasebne proizvodne ter
storitvene dejavnosti. Krovna zakona, ki opredeljujeta sistem
zdravstvenega varstva v Sloveniji, sta Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju ter Zakon o zdravstveni dejavnosti. Vlada RS je
s svojim resornim Ministrstvom za zdravje odgovorna za kakovost sistema
zdravstvenega varstva.10

Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na delovnih podroœjih kot, so javno
zdravje, zdravstveno varstvo in zdravstvena ekonomika, posebno
pozornost pa namenjajo odnosom z javnostjo ter evropskim zadevam in
mednarodnim odnosom.11

V sklopu Sektorja za preventivo in razvoj javnega zdravja12 potekajo poleg
preventivnih zdravstvenih pregledov æensk v reproduktivni dobi, pregledov
za prepreœevanje srœno-æilnih bolezni in pregledov novorojenœkov,
predøolskih in øolskih otrok, mladine in øtudentov tudi organizirana
presejanja zgodnjega odkrivanja raka dojk Dora, program odkrivanja
predrakavih in rakavih sprememb materniœnega vratu Zora ter program
zgodnjega odkrivanja raka danke in debelega œrevesa Svit, ki so bili
vpeljani po priporoœilu Sveta EU z dne 2. 11. 2003 vsem dræavam
œlanicam. 
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Ministrstvo za zdravje namenja sredstva za financiranje izvajanja letnega
programa Inøtituta za varovanje zdravja RS in obmoœnih zavodov za
zdravstveno varstvo.

Osrednjo vlogo v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji ima Inøtitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ), ki to dejavnost opravlja na
nacionalni ravni. Obsega zagotavljanje podatkov s podroœja zdravja in
zdravstvenega varstva, spremljanje in ocenjevanje zdravja prebivalstva;
prepoznavanje groæenj zdravju in oblikovanje ukrepov za njihovo
obvladovanje; krepitev zdravja in oblikovanje strokovnih podlag za
sprejemanje zdravju naklonjenih politik; programe in ukrepe za
prepreœevanje bolezni; spremljanje in ocenjevanje sistema zdravstvenega
varstva; razvoj strokovnjakov javnega zdravja ter raziskave v javnem
zdravju. IVZ tako predstavlja ekspertno raven za podporo odloœitvam, 
ki jih sprejema dræava na nacionalni in lokalni ravni in ki posredno ali
neposredno vplivajo na zdravje.13

Obmoœni zavodi za zdravstveno varstvo so ustanovljeni za obmoœje veœ
obœin. Na podlagi poznavanja zdravstvene problematike in specifiœnih
dejavnikov, ki so pomembni za zdravje lokalnega prebivalstva, nudijo
lokalnim oblastem strokovna izhodiøœa za sprejemanje politik in ukrepov
varovanja ter krepitve zdravja na lokalni ravni. So izvajalci razliœnih
aktivnosti in povezujejo vladne in nevladne organizacije v skupnosti.
Njihova vloga je pomembna tudi pri zagotavljanju strokovne podpore 
pri pripravi, izvajanju in vrednotenju ukrepov za izboljøanje zdravja.14

3.2 Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno.

3.2.1  Obvezno zdravstveno zavarovanje

13. œlen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
doloœa, da obvezno zdravstveno zavarovanje obsega15 zavarovanje za
primer bolezni in poøkodbe izven dela ter zavarovanje za primer poklicne
bolezni in poøkodbe pri delu. Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se
zavarovanim osebam zagotavlja v obsegu, ki ga doloœa ta zakon:
1. plaœilo zdravstvenih storitev, 
2. nadomestilo plaœe med zaœasno zadræanostjo od dela, 
3. pogrebnina in posmrtnina ter 
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4. povraœilo potnih stroøkov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev.
Zavarovane osebe so po ZZVZZ zavarovanci in njihovi druæinski œlani. 

3.2.2 Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

61. œlen ZZVZ16 pravi, da prostovoljna zdravstvena zavarovanja krijejo
zavarovancem stroøke zdravstvenih in z njimi povezanih storitev, oskrbe 
z zdravili in medicinskimi pripomoœki ter izplaœila dogovorjenih denarnih
nadomestil v primeru bolezni, poøkodbe ali posebnega zdravstvenega
zavarovanja. Takøna zavarovanja smejo na obmoœju Republike Slovenije
izvajati zavarovalnice, ki izpolnjujejo predpisane pogoje po tem zakonu 
in po zakonu, ki ureja zavarovalniøtvo. Zavarovalnice iz prejønjega odstavka
lahko uvedejo naslednje tipe prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj:
• dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ob uresniœevanju pravic do

zdravstvenih storitev po postopkih in pogojih, ki so predpisani v
obveznem zdravstvenem zavarovanju, krije razliko med vrednostjo
zdravstvenih storitev v skladu s 23. œlenom tega zakona in deleæem 
te vrednosti, ki ga v skladu z istim œlenom krije obvezno zdravstveno
zavarovanje, oziroma del te razlike, ko se doplaœilo nanaøa na pravico
do zdravil z najviøjo priznano vrednostjo in medicinskih pripomoœkov;

• nadomestno zdravstveno zavarovanje, ki, najveœ v obsegu standarda
obveznega zdravstvenega zavarovanja, krije stroøke zdravstvenih in 
z njimi povezanih storitev ter oskrbe z zdravili in medicinskimi
pripomoœki osebam, ki po predpisih Republike Slovenije ne morejo biti
obvezno zavarovane;

• dodatno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroøke zdravstvenih in 
z njimi povezanih storitev ter oskrbe z zdravili in medicinskimi
pripomoœki in za izplaœila denarnih prejemkov, ki niso sestavni del
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in ni niti dopolnilno 
niti nadomestno zdravstveno zavarovanje;

• vzporedno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroøke zdravstvenih in 
z njimi povezanih storitev ter oskrbe z zdravili in medicinskimi
pripomoœki, ki so sicer pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
a jih zavarovanci uveljavljajo po drugaœnih postopkih in ob drugih
pogojih, kot jih predpisuje obvezno zdravstveno zavarovanje.

3.2.3 Prostovoljno zdravstveno zavarovanje v tujini

V dræavah Evropske unije vse navedene vrste prostovoljnih zdravstvenih
zavarovanj dopolnjujejo nacionalno zdravstveno varnost ali socialno
zdravstveno zavarovanje. Torej imajo prebivalci (razen nekaj izjem) æe 
z zakonom v javnem sistemu zagotovljen precej øirok obseg pravic in
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visoko raven zdravstvene varnosti. To je bistvena razlika v primerjavi z
Zdruæenimi dræavami Amerike (in øtevilnimi drugimi neevropskimi
dræavami), kjer je precejøen odstotek prebivalcev izloœen iz sistemov javne
socialne varnosti in nimajo iz tega naslova nobenih pravic. Od ureditve
javnega sistema je zatorej najbolj odvisno, katera oblika prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja je v posamezni dræavi najbolj uveljavljena. V
Nemœiji in na Nizozemskem, kjer je doloœeno øtevilo ljudi zaradi
previsokih dohodkov ni ali ne more biti vkljuœeno v obvezno zdravstveno
zavarovanje, prevladujejo nadomestna in v neznatnem delu tudi dodatna
zavarovanja. Nadomestno zavarovanje je na voljo tudi v Øpaniji, in sicer 
za javne usluæbence, ki, kot doloœajo predpisi, ne morejo biti redno
zavarovani. Omenjena zavarovanja poznajo tudi na Irskem in v manjøi
meri øe v Belgiji in Franciji. V Veliki Britaniji in Avstraliji so se bolj
uveljavila vzporedna ali paralelna zavarovanja, ki zagotovijo
zavarovancem skrajøanje sicer precej dolgih œakalnih dob v nacionalni
zdravstveni sluæbi. Dodatna zavarovanja so znaœilna za Avstrijo, medtem
ko so dopolnilna zdravstvena zavarovanja najbolj razøirjena v Belgiji,
Franciji in Luksemburgu. V nekaterih dræavah pa najdemo tudi razliœne
kombinacije posameznih vrst zavarovanj.17

4 Zavarovanje za hude bolezni 

Na slovenskem zavarovalnem trgu ponuja zavarovanje hudih bolezni kot
dodatno nadstandardno zdravstveno zavarovanje le ena zavarovalnica, 
kar nekaj drugih pa le kot dodatno kritje osnovnemu æivljenjskemu ali
naloæbenem zavarovanju, ki vsebuje poleg zavarovalne komponente tudi
varœevalno, a to za prihodnjega zavarovanca seveda pomeni viøjo
zavarovalno premijo. Zavedati se je treba, da je pred sklenitvijo take
oblike dodatnega zavarovanja nujno podrobno pregledati ponudbo
slovenskih zavarovalnic, prebrati sploøne in dopolnilne zavarovalniøke
pogoje, natanœno pregledati informativne ponudbe, preveriti katere
bolezni so krite, kakøni so pogoji za izplaœilo zavarovalne vsote ob prvem
pojavu primera hude bolezni, kakøne so izkljuœitve in omejitve ipd.
Zavarovalno vsoto in premijo sporazumno doloœita ponudnik in
zavarovalnica po podatkih v ponudbi, po izbranem premijskem sistemu,
starosti zavarovane osebe in dolæini trajanja zavarovanja.

Zavarovalnica Triglav, d. d.

Pri Zavarovalnici Triglav, d. d. lahko zavarovalec sklene zavarovanje
kritiœnih bolezni za primer prve pojavitve kot dodatek k meøanemu
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æivljenjskemu zavarovanju ter k meøanemu æivljenjskemu in

øtipendijskemu zavarovanju, in sicer ob pogoju, da je osnovno
æivljenjsko zavarovanje sklenjeno v skladu z omejitvami za dodatno
zavarovanje kritiœnih bolezni.  Ob zaœetku zavarovanja mora biti
zavarovalec star od 18 do 60 let, najviøja starost ob izteku zavarovanja 
je 65 let, zavarovalna doba pa mora znaøati od 5 do 18 let. Zavarovalna
premija za dodatno zavarovanje se lahko spremeni, ko preteœe 5 let 
od sklenitve zavarovanja ali od zadnje prilagoditve premije, in sicer 
v primeru, œe se glede na statistiœne podatke, ki jih spremlja pristojna
ustanova v Republiki Sloveniji, spremeni pogostnost pojavitev kritiœnih
bolezni.

Ko zavarovana oseba prviœ zboli za kritiœno boleznijo, se ji izplaœa
zavarovalna vsota za primer kritiœne bolezni, ki je med trajanjem
zavarovanja ves œas enaka. Osnovno zavarovanje s tem ne preneha 
in se ne spremeni, preneha pa dodatno zavarovanje kritiœnih bolezni.
Premija za to zavarovanje se obraœunava posebej in se med trajanjem
zavarovanja ne spreminja.

Novost pri sklenitvi dodatnega zavarovanja kritiœnih bolezni je, da v
primeru zavarovalne vsote iz tega naslova vsaj v viøini 5.000 evrov
pripadata zavarovancu tudi dve novi kritji, ki se ju lahko po potrebi
izkoristi. To sta Genetska analiza Triglav DNK in Drugo zdravniøko
mnenje. 

Ob sklenitvi kritja Genetska analiza Triglav DNK zavarovalnica v primeru
pojava ene od trinajstih kritiœnih bolezni pri zavarovani osebi in izplaœilu
dodatne zavarovalne vsote iz tega naslova omogoœa zavarovani osebi in
njenim oæjim druæinskim œlanom izdelavo genetske analize. Slednjo opravi
zunanji izvajalec in vkljuœuje ugotavljanje genetske nagnjenosti
posameznikov k boleznim, kot so srœni infarkt, rak, multipla skleroza,
alzheimerjeva bolezen, bolezen koronarne arterije in aorte, izpis
rezultatov z napotki o bolezenskih znakih ter preventivnih ukrepih in
genetsko svetovanje zdravnika specialista. Drugo zdravniøko mnenje pa
zajema postavitev diagnoze, pregled in komentar prvotno predlaganega
zdravljenja in postopka zdravljenja, vkljuœno z morebitnimi priporoœili.

Pri sklenitvi Riziœnega æivljenjskega zavarovanja se dodatno
zavarovanje za kritiœne bolezni lahko sklene od 18. do 55. leta, najviøja
starost ob izteku zavarovanja je 65 let, zavarovalna doba v letih pa znaøa
od 1 do 25 let. Posebnost tega zavarovanja je tudi moænost predœasnega
izplaœila do 50 odstotkov zavarovalne vsote v primeru diagnoze
neozdravljive bolezni, zaradi katere se priœakuje smrt zavarovane osebe 
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v manj kot enem letu. Navedeno pa je zavarovalnica dolæna izplaœati le,
œe je zavarovani osebi predpisana samo paliativna terapija (terapija, ki
blaæi bolezenske simptome, ne zdravi pa same bolezni) ter da diagnoza ni
bila postavljena v prvih dveh in zadnjih dveh letih trajanja zavarovanja. 

Pri sklenitvi Æivljenjskega zavarovanja kreditojemalcev se ob prvem
pojavu kritiœne bolezni pri zavarovani osebi (oziroma ene od dveh)
kreditodajalcu izplaœa dogovorjeno osnovno zavarovalno vsoto do viøine
neodplaœanega kredita. Morebitni preseæek zavarovalne vsote pa
zavarovalnica izplaœa upraviœencu za primer kritiœne bolezni. 

Pri sklenitvi investicijskega zavarovanja FLEKS in investicijskega

zavarovanja ILIRIKA DINAMIŒNI FLEKS je starostna omejitev
zavarovancev od 18 do 55 let, dodatno zavarovanje za kritiœne bolezni
preneha pri 65 letih. Izbirati je mogoœe med dvema razliœicama
zavarovanja kritiœnih bolezni (A in B), ki se razlikujeta po izplaœilu
zavarovalnih vsot in obraœunu premije. Pri predplaœilu osnovne
zavarovalne vsote se ob prvem pojavu kritiœne bolezni pri zavarovani
osebi izplaœa zajamœena zavarovalna vsota za primer smrti ali vrednost
sredstev na naloæbenem raœunu, œe je ta viøja od zavarovalne vsote za
primer smrti. Pri izplaœilu dodatne zavarovalne vsote pa se ob prvem
pojavu kritiœne bolezni zavarovani osebi izplaœa zavarovalna vsota za
primer kritiœne bolezni, ki je med trajanjem zavarovanja ves œas enaka.
Tudi pri tem zavarovanju je mogoœe skleniti dodatno kritje za Genetsko
analizo DNK Triglav in Drugo zdravniøko mnenje.

Zavarovalnica Maribor, d. d.

Pri Zavarovalnici Maribor, d. d. se dodatno zavarovanje hujøih bolezni
lahko prikljuœi ob sklenitvi zavarovanja ZM Prizma Hibrid s

prikljuœenim Riziko æivljenjskim zavarovanjem, ki ima poleg
varœevanja tudi naloæbeni cilj. V tem primeru se ob nastanku hujøe
bolezni izplaœa 90 odstotkov dogovorjene zavarovalne vsote. Po izplaœilu
prvega dela zavarovalne vsote za hujøo bolezen se premija neha plaœevati,
obenem pa prenehajo vsi prikljuœeni riziki tega za varovanja. Preostanek
zavarovalne vsote (10 odstotkov) se izplaœa ob poteku zavarovalne police
ali v primeru smrti. Viøino zavarovalne vsote za primer hujøe bolezni je
mogoœe izbrati poljubno, saj ni odvisna od viøine zavarovalne vsote za
primer smrti.

Pri sklenitvi zavarovanja ZM PRIZMA Klasiœno æivljenjsko

zavarovanje se v primeru hujøe bolezni izplaœa 90 odstotkov
dogovorjene zavarovalne vsote in do takrat pripisani dobiœek. Po izplaœilu
prvega dela zavarovalne vsote se premija preneha plaœevati, preostanek
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zavarovalne vsote v viøini 10 odstotkov pa se izplaœa ob poteku
zavarovalne dobe.

Pri ZM PRIZMA naloæbenem æivljenjskem zavarovanju se ob
nastanku katere koli izmed hujøih bolezni izplaœa zavarovalna vsota, s tem
zavarovanje preneha. Œe pa je na naloæbenem raœunu privarœevano veœ,
kot znaøa zavarovalna vsota, se izplaœa vrednost privarœevanega
premoæenja.

Pri zavarovanju ZM PRIZMA Komfort paket se v primeru nastanka
hujøe bolezni izplaœa zavarovalna vsota ali vrednost premoæenja, œe je
slednja viøja, in sicer tako, da se 25 odstotkov izplaœa ob pojavu hujøe
bolezni v enkratnem znesku, 70 odstotkov v meseœnih obrokih v prvem
letu ob nastanku bolezni in 5 odstotkov v enkratnem znesku ob poteku
zavarovalne dobe ali v primeru zavarovanœeve smrti. Po izplaœilu prvega
dela zavarovalne vsote za hujøo bolezen se preneha nadaljnje plaœevanje
premij in hkrati prenehajo vsi prikljuœeni riziki tega zavarovanja.

Pri ZM PRIZMA Junior øtipendijskem naloæbenem zavarovanju

se v primeru nastanka hujøe bolezni izplaœa zavarovalna vsota, in sicer za
katerokoli izmed poprej navedenih bolezni. S tem zavarovanje preneha.
Zavarovalno vsoto se upraviœencu izplaœa ob poteku zavarovalne dobe.
Œe je na naloæbenem raœunu privarœevano veœ kot znaøa zavarovalna
vsota, se izplaœa vrednost privarœevanega premoæenja. 

Zavarovalnica Tilia, d. d.

Zavarovalnica Tilia, d. d. ponuja zavarovanje za primer hujøih bolezni pri
dveh æivljenjskih zavarovanjih. 
Moje æivljenje – Klasiœno æivljenjsko zavarovanje s kritjem hujøih

bolezni nudi v sklopu osnovnega kritja kritje 20 hujøih bolezni. Dodatna
ugodnost tega zavarovanja je, da premije, œe pride do hujøe bolezni
zavarovane bolezni, vse do poteka zavarovanja ni treba plaœevati,
zavarovanja za smrt, za primer hujøe bolezni otrok in za doæivetje pa
ostanejo v veljavi. Otroci zavarovane osebe so do dopolnjenega 18 leta
zavarovani za primer nastanka ene izmed hujøih bolezni (na seznamu
hujøih bolezni, navedenih od toœke 1 do 12). Zavarovalna vsota je enaka
25 odstotkom zavarovalne vsote za primer nastanka hujøe bolezni
zavarovane osebe in znaøa najveœ 7.500 evrov.  

V primeru nastanka ene od dvajsetih hujøih bolezni (od zaœetka
zavarovanja do diagnoze bolezni mora preteœi vsaj øest mesecev), se
izplaœa 50 oziroma 80 odstotkov zavarovalne vsote za smrt (izbrane pri
sklenitvi zavarovanja). Zavarovana oseba lahko zahteva delno izplaœilo
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zavarovalne vsote v primeru nastanka hujøe bolezni tudi, œe ni potrjena

konœna diagnoza (10 odstotkov zavarovalne vsote za primer hujøe bolezni

in ne veœ 2.000 evrov).

Zavarovanje za primer smrti in hujøe bolezni krije nevarnost smrti ali
diagnoze 11 hujøih bolezni, kot so srœni infarkt (infarkt miokarda), srœna
ishemija ali druga bolezen srca, ki zahteva koronarno bypass operacijo,
insufienca ledvic (odpoved ledvic), kap (moæganska kap, apopleksija),
rakasta obolenja (maligni tumorji) razen koænega raka (z izjemo
invazivnega melanoma ter karcinoma in situ), paraliza (ohromelost),
transplantacija organov, slepota, multipla skleroza, zamenjava srœnih
zaklopk, bolezni aorte (glavna æila odvodnica), kjer je potreben operativni
poseg. V primeru nastanka ene od hujøih bolezni ali ob smrti zavarovanca
zavarovalnica izplaœa dogovorjeno zavarovalno vsoto v enkratnem
znesku, nato se zavarovanje konœa.

Æivljenjsko zavarovanje za primer smrti in hujøe bolezni je mogoœe
dodatno zavarovati le pri sklenitvi Æivljenjskega zavarovanja za
doæivetje, Æivljenjskega zavarovanja s œasovno dogovorjenim
rokom izplaœila, Zavarovanja za primer smrti z doloœeno
zavarovalno dobo, pri Vseæivljenjskem zavarovanju za primer
smrti ter pri æivljenjskih zavarovanjih, vezanih na investicijske
sklade (Tilia Global in VIP Garant).

Grawe zavarovalnica, d. d.

Æivljenjsko zavarovanje Grawe Elite 20 Plus ponuja poleg izplaœila
zavarovalnine v primeru smrti in doæivetja tudi jamstvo kritja stroøkov
zdravljenja ob nastopu ene izmed 20 teækih bolezni, kritje teækih bolezni
(12) velja tudi za otroke. Ob nastopu ene izmed dvajsetih teækih bolezni
bo zavarovalnica izplaœala polno zavarovalno vsoto s pripisanim
dobiœkom, zavarovanje preneha.

Pri sklenitvi æivljenjskega zavarovanja Grawe mozaik lahko dodamo tudi
zavarovanje nastopa ene od zgoraj navedenih 20 teækih bolezni. Po
izplaœilu zavarovalne vsote zaradi primera ene od teækih bolezni, kritje
dodatnega zavarovanja za teæke bolezni ugasne, kritje æivljenjskega
zavarovanja se nadaljuje.

Dodatno zavarovanje za primer nastopa ene izmed doloœenih teækih
bolezni se lahko dodatno sklene tudi pri dveh naloæbenih æivljenjskih
zavarovanjih Grawe Appolo Fix, ki je æivljenjsko zavarovanje, vezano 
na investicijske sklade z garantirano glavnico in donosom, in pri Grawe
Appolo Plus, ki je æivljenjsko zavarovanje z naloæbo v mednarodne
investicijske sklade.
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Zavarovalnica Merkur, d. d.

Zavarovalnica Merkur ponuja æivljenjsko zavarovanje Merkur Super 18,
ki poleg kritja za primer naravne in nezgodne smrti ponuja tudi kritja za
primer nastanka hudih bolezni. Za nekatere od kritih hudih bolezni so z
eno tretjino zavarovalne vsote, vendar ne veœ kot 10.000  evri, kriti tudi
vsi otroci v druæini.

V primeru nastanka posamezne hude bolezni je mogoœe delno ali celotno
izplaœilo zavarovalne vsote. Ob delnem izplaœilu je zavarovanec oproøœen
nadaljnjega plaœevanja premije, zavarovanje pa ostaja v veljavi za
sorazmerno zniæano zavarovalno vsoto do poteka zavarovalne dobe
oziroma do smrti zavarovanca. V okviru tega zavarovanja je ponujena tudi
moænost delnega predizplaœila zavarovalne vsote æe v predfazi bolezni, ko
je zdravniøko mnenje æe dano, bolezen pa øe ni nastopila.

Zavarovanje Merkur Super 10 + nudi poleg æivljenjskega zavarovanja 
øe primer nastanka hudih bolezni kot so srœni infarkt, bypass operacija
koronarnih arterij, rak, moæganska kap, kroniœna odpoved ledvic,
transplantacija organov, multipla skleroza, paraliza, slepota. Za vse
navedene bolezni so z eno tretjino zavarovalne vsote, vendar ne veœ kot
10.000 evri zavarovani tudi vsi otroci v druæini. 

V primeru nastopa doloœene hude bolezni je mogoœe delno (od najmanj
5 odstotkov do najveœ 95) ali celotno izplaœilo zavarovalne vsote. Œe pride
do delnega izplaœila zavarovalne vsote, je zavarovalec oproøœen
plaœevanja premije, zavarovanje pa ostane v veljavi za preostali del
zavarovalne vsote do poteka zavarovalne dobe oziroma do smrti
zavarovanca.

Æivljenjsko zavarovanje Merkur 10 +/05 ponuja podobna kritja kot
Merkur Super 10 +, vendar brez moænosti delnega izplaœila zavarovalne
vsote v primeru nastopa hudih bolezni; izplaœa se samo celotna
zavarovalna vsota.

NLB Vita, æivljenjska zavarovalnica, d. d.

NLB Vita, æivljenjska zavarovalnica, d. d. v okviru zavarovanja za kritiœne
bolezni krije doloœene bolezni in ga je mogoœe skleniti le, œe je v
zavarovalni pogodbi dogovorjeno redno in obroœno plaœevanje premij in
œe je v œasu sklenitve dodatnega zavarovanja zavarovanec star vsaj 18 let
in øe ni dopolnil 56 let. Dodatno zavarovanje preneha veljati z nastopom
zavarovalnega primera in z dnem, ko katerikoli zavarovanec dopolni 56
let.
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Mogoœe ga je skleniti kot dodatek k osnovnemu æivljenjskemu
zavarovanju NLB Vita Zanesljiva, NLB Vita Zanesljiva z vezavo na

kredit in naloæbenim æivljenjskim zavarovanjem NLB Naloæba Vita

Plus, NLB Vita Izbrana za pokojnino, NLB Vita Izbrana za vas,
NLB Vita Izbrana poljubno.

KD Æivljenjska zavarovalnica, d. d.

Top æivljenje je æivljenjsko zavarovanje za primer smrti, ki poleg
osnovnega paketa æivljenjskih zavarovanj nudi tudi kritje za øtiri najbolj
pogoste in dolgotrajne hude bolezni. Dodatna ugodnost tega zavarovanja
je, da je zavarovalec eno leto po sklenitvi tega zavarovanja upraviœen tudi
do brezplaœnega snemanja srœnega ritma z enokanalnim EKG, ki je
namenjeno preventivnemu odkrivanju aritmije srca. Ob nastanku primera
kritiœne bolezni, se zavarovalna vsota izplaœa, zavarovanje se prekine.

K æivljenjskim zavarovanjem Æivljenjski kasko, Æivljenjski podjetniøki

paket in FONDPOLICA z obroœnim plaœevanjem premije (Fondpolica
Otrok, Fondpolica Podjetnik, Fondpolica Druæina, Fondpolica Pokojnina,
Fondpolica Klasika, Fondpolica) je, mogoœe skleniti tudi Dodatno

zavarovanje 11 kritiœnih bolezni, kot so srœni infarkt, rakasta obolenja,
moæganska kap, trajna odpoved ledvic, presaditev glavnih organov,
paraliza, multipla skleroza, slepota, operacija koronarne arterije,
zamenjava srœnih zaklopk, operacija zaradi bolezni aorte. V primeru
nastanka kritiœne bolezni se izplaœa najveœ 50 odstotkov osnovne
zavarovalne vsote za primer smrti, vendar ne veœ kot 25.000 evrov in ne
manj kot 1.250 evrov.

Adriatic Slovenica, Zavarovalna druæba Koper, d. d.

Adriatic Slovenica, Zavarovalna druæba Koper, d. d. v okviru dodatnega
nadstandardnega zdravstvenega paketa poskrbi za dodatno finanœno
varnost z denarnim nadomestilom ob nastanku teæke bolezni, po
opravljeni operaciji v bolniønici ali v primeru smrti. 

Prednost tega zavarovanja je, da edino ni vezano na æivljenjsko
zavarovanje, zavarovalnina se izplaœa takoj po postavitvi diagnoze ali
opravljeni operaciji, v œasu trajanja zavarovanja je mogoœe veœkratno
izplaœilo zavarovalnine za nastop veœ razliœnih bolezni ali opravljenih
operacij do letne viøine zavarovalne vsote. Nadomestilo se lahko nameni
za nadomestitev zaœasnega izpada dohodka zaradi daljøe odsotnosti z
dela, kritje stroøkov dodatnih storitev za uspeønejøo rehabilitacijo po
operaciji (podaljøana rehabilitacija v zdraviliøœih, dodatne storitve pri
rehabilitaciji, okrevanje v krajih z ugodnejøo klimo, nakup dragih
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inovativnih zdravil in podobno), ki jih obvezno in dopolnilno zavarovanje
ne krije.

A omenjeno zavarovanje ima poleg nekaterih prednosti tudi omejitve.
Zavarovalno kritje pri zavarovanju teækih oblik doloœenih bolezni za
posameznega zavarovanca miruje dve leti od dneva izplaœila
zavarovalnine za to kritje, po preteku te dobe, zavarovalnica ponovno
krije nastanek zavarovalnega primera obolevnosti za teæke oblike bolezni
razen za tisto, za katero je bila æe izplaœana. Œe zavarovanec umre v 30
dneh od dneva postavitve diagnoze za eno od navedenih teækih bolezni
ali v roku 48 ur po opravljenem kirurøkem posegu umre za posledicami
le-tega, zavarovalnica ne izplaœa zavarovalne vsote za primer obolelosti 
za teæko obliko bolezni ali kirurøkega posega, temveœ jo izplaœa iz
naslova zavarovanja posmrtnine. V primeru, da je priølo do kirurøkega
posega, ki je posledica teæke oblike bolezni, za katero je zavarovanec
upraviœen do izplaœila zavarovalne vsote za primer teæke oblike bolezni,
se zavarovalna vsota, ki je predvidena za kirurøki poseg, zniæa za 50
odstotkov.

Doloœitev ustrezne zavarovalne vsote pri tej obliki zavarovanja je odvisna
od potreb posameznika, njegovega naœina æivljenja in tudi od tega, koliko
je zavarovanec zmoæen plaœevati za zavarovanje. Na viøino premije
vplivata poleg izbrane kombinacije zavarovalnih vsot tudi zavarovanœeva
starost in spol.

5 Opis hudih bolezni in primerjava med
zavarovalnicami

Srœni infarkt (akutni miokardni infarkt)
Srœni infarkt predstavlja eno izmed treh kritij, ki jih v svojih zavarovanjih 
v enakem obsegu ponujajo vse poprej predstavljene slovenske
zavarovalnice. Opredeljen je kot trajno odmrtje dela srœne miøice, ki je
nastalo kot posledica nenadne prekinitve zadostne oskrbe tkiva s krvjo
tega dela srca. Diagnoza mora temeljiti na sveæih spremembah v EKG,
znaœilnih za akutni miokardni infarkt, karakteristiœnem porastu
biokemiœnih markerjev nekroze srœne miøice, zgodovini znaœilnih boleœin
v prsnem koøu, pataloøkih Q-valov kot znaka prebolelega infarkta in v
porastu ravni srœnih encimov v krvi (CB-MB, AST, LDH). Izkljuœeni so
drugi akutni dogodki koronarnega sindroma (NSTEMI, nestabilna angina
pektoris ter tihi miokardni infarkt brez posledic za srœno funkcijo).
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Moæganska kap (cerebrovaskularni inzult)
Drugo kritje, ki ga ponujajo vse navedene zavarovalnice je moæganska
kap. Opredeljena je kot vsak cerebrovaskularni dogodek, ki ima za
posledico veœ kot 24-urni nevroloøki izpad in povzroœi odmrtje
moæganskega tkiva zaradi krvavitve iz znotrajlobanjske æile ali embolije
zunajlobanjskega izvora. Prisoten mora biti trajen nevroloøki deficit, tj. tak,
ki traja vsaj tri mesece. Jamstvo ne vkljuœuje primera tranzitorne ishemiœne
atake (TIA). Pri zavarovalnici Adriatic Slovenica zahtevajo, da so
nevroloøki simptomi moæganske kapi in objektivni nevroloøki izpadi
zvezno prisotni najmanj zaporedni 60 dni, izvid CT ali MRI, œe je bila
preiskava opravljena, mora biti skladen s kliniœno diagnozo. Poleg TIA
izkljuœujejo tudi travmatsko poøkodbo moæganskega oæilja ali
moæganskega tkiva, sekundarno krvavitev v æe obstojeœo moægansko
lezijo ter abnormalnosti, vidne na slikovnih preiskavah CT ali MRI, brez
jasne povezave s simptomi in nevroloøkimi znaki. Pri zavarovalnici
Maribor izkljuœujejo iz pogojev zavarovanja prehodne motnje prekrvavitve
moæganov, ki se popravijo brez posledic. Zahtevek za zavarovalnino se
lahko uveljavlja, ko poteœejo trije meseci od dokazane zdravniøke
diagnoze. Pri zavarovalnicah Grawe in Tilia izkljuœujejo poleg prehodnih
ishemiœnih napadov tudi travmatske poøkodbe moæganov, nevroloøke
izpade zaradi migrene ter lakunarne infarkte brez nevroloøkega deficita.
Pri Merkurju doloœajo, da mora bolezen povzroœiti trajno nezmoænost
samostojnega opravljanja aktivnosti kot so mobilnost (zmoænost, da se
posameznik na ravni povrøini premika iz prostora v prostor), kontinenca
(zmoænost, da nadzoruje delovanje mehurja in œrevesa), hranjenje/pitje,
govorna komunikacija z okolico, pri Tilii pa øe vsakodnevne aktivnosti
kot so kopanje (zmoænost, da se oseba sama umiva v kadi ali pod tuøem),
umivanje (zmoænost, da uporablja umivalnik in vzdræuje razumno stopnjo
osebne higiene), oblaœenje.

Rak 

Rak je bolezen, opredeljena z nekontrolirano raøœo in razsojem malignih
celic z invazijo v normalno tkivo. Diagnoza mora biti potrjena s
histopatoloøkim poroœilom. Pojem rak vkljuœuje tudi levkemijo, limfom,
pri zavarovalnici Adriatic Slovenica tudi sarkom. Pri primarnih koænih
rakih je vkljuœen le maligni melanom, ki je vrasel globlje ob epidermisa
(po TNM klasifikaciji od stadija IIA naprej). Iz kritij so izkljuœeni
premalignomi, displazije (npr. cerviks CIN1, CIN2, CIN3) in druga
histoloøko potrjena predmaligna stanja, karcinom prostate z manj kot
T2N0M0, prva razvojna stopnja Hodgkinove bolezni, kroniœna limfocitna
levkemija, papilarni rak mehurja, papilarni karcinom øœitnice in maligne
bolezni, ki so posledica HIV. Zavarovalnici Grawe in Tilia ob tem
dodajata izkljuœitev bazalnoceliœnega karcinoma in karcinoma skvamoznih
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celic, Merkur pa øe posebej doloœa, da mora biti poleg diagnoze
specialista onkologa ali drugega izpolnjeno øe eno od dveh meril, in sicer
nujno potrebno veœje intervencijsko zdravljenje ali operacija veœjega
obsega in æe zaœeta paliativna nega.

Ledviœna odpoved
Odpoved ledvic je konœni stadij bolezni ledvic, za katero je znaœilna
kroniœna nepovratna (ireverzibilna) odpoved delovanja obeh ledvic, 
ki se mora zdraviti z uvedbo redne dialize (hemodialize ali peritonealne
dialize) ali s presaditvijo ledvic. Vse zavarovalnice zahtevajo diagnozo, 
ki jo potrdi nefrolog, izplaœilo pa je mogoœe, ko je predloæena
specialistiœna dokumentacija o indikaciji za dializo ali po konœani uspeøno
opravljeni presaditvi.

Presaditev glavnih organov

Kot dan postavitve diagnoze se øteje dan, ko ustrezen specialist
medicinske stroke ugotovi potrebo po presaditvi doloœenih notranjih
organov. Transplantacija kritih organov mora biti opravljena s œloveka
darovalca na œloveka prejemnika. 

Izkljuœene so presaditve drugih, nenaøtetih organov, delov organov, tkiv
ali celic. Zavarovalnica Maribor v svojih pogojih øe doloœa, da v primerih,
ko ledviœna insuficienca ni zavarovana, lahko definicijo razøiri na
transplantacijo ledvic. Merkur ne krije tudi izolirane transplantacije
Langerhansovih otoœkov in doloœa, da se vnaprejønje izplaœilo dela
zavarovalne vsote lahko zahteva le, œe je ob postavljeni diagnozi
transplantacija potrebna v roku do najveœ enega leta.

Paraliza
Paraliza je popolna in ireverzibilna izguba uporabe dveh ali veœ udov
zaradi paralize, ki je posledica nesreœe ali bolezni. Za ud se øteje celotna

Organ
Adriatic

Slovenica
Triglav

Zav.
Maribor

Grawe Tilia Merkur

srce DA DA DA DA DA DA
pljuœa DA DA DA DA DA DA
jetra DA DA DA DA DA DA
ledvice DA DA - - DA DA
treb. slin. DA - DA DA DA DA
vranica operacija DA - - - -
tanko œr. operacija DA DA DA DA -
kostni
mozeg

- DA DA DA DA DA
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roka ali celotna noga. Predloæiti je treba zdravniøka dokazila za najmanj tri
mesece trajanja takega stanja. Zavarovalnica Adriatic Slovenica doloœa, da
zavarovalnica po predloæitvi vseh dokazil izplaœa akontacijo v viøini 50
odstotkov dogovorjene zavarovalne vsote, dokonœna ocena pa je podana
po poteku dveh let. Grawe izkljuœuje Guillain-Barrejev sindrom.

Multipla skleroza
Multipla skleroza je vnetna bolezen osrednjega æivœnega sistema z æariøœi
demielinizacije v beli moæganovini osrednjega æivœnega sistema, ki se
lahko razøiri tudi v sivo moæganovino. Pri Merkurju zahtevajo, da mora
poleg diagnoze æe nastopiti tudi eden izmed dveh nevroloøkih deficitov,
ki povzroœi trajno in ireverzibilno nezmoænost oøkodovanca, in sicer, da
se na ravni povrøini premika iz prostora v prostor ter da se je sposoben
sam hraniti z æe pripravljeno hrano. Pri zavarovalnicah Triglav, Tilia,
Grawe in Maribor øteje samo nedvoumna diagnoza multiple skleroze, 
ki jo postavi strokovnjak nevrolog, ki to funkcijo opravlja v pooblaøœeni
bolniønici. Zavarovana oseba mora kazati nevroloøke motnje, ki
neprekinjeno trajajo najmanj øest mesecev ali so kliniœno dokumentirane
za vsaj dve epizodi. Bolezen mora biti dokazana s tipiœnimi simptomi
demielinizacije in prizadetosti motoriœnih in senzoriœnih funkcij ter s
tipiœnimi ugotovitvami magnetnoresonanœnega slikanja (MRI).

Alzheimerjeva bolezen
Alzheimerjeva bolezen je progresivna degenerativna bolezen moæganov,
za katero je znaœilna difuzna atrofija celotne moæganske skorje z
znaœilnimi histopatoloøkimi spremembami. Zavarovalnice zahtevajo
zdravniøka dokazila za najmanj tri mesece trajanja takega stanja. Diagnoza
mora biti pri Triglavu in zavarovalnici Maribor postavljena pred
izpolnitvijo 60. leta starosti, pri Tilii pred 65. letom. Pri Merkurju
zahtevajo, da mora pri zavarovancu poleg diagnoze nastopiti æe trajna in
ireverzibilna izguba moæganskih funkcij ter bistvena umska oslabitev, ki
mora biti dokazana s standardiziranimi nevropsiholoøkimi testi, in stanje,
ko je potreben stalni nadzor nad zavarovancem, da se prepreœijo
samopoøkodbe ali poøkodbe drugih. Pravica do zavarovalne dajatve
nastane samo, œe je zavarovanec v œasu postavitve diagnoze star veœ kot
40 let. Œe je starejøi od 60 let, se izplaœa samo 50 odstotkov zavarovalne
vsote. Pri Tilii se mora poleg diagnoze pri zavarovancu razviti øe
nezmoænost samostojnega opravljanja treh ali veœ vsakodnevnih
aktivnosti, kot so kopanje, umivanje, oblaœenje, mobilnost, kontinenca,
hranjenje/pitje ali mora biti zaradi bolezni navzoœa potreba po nadzoru 
in trajni prisotnosti negovalnega osebja.
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Parkinsonova bolezen
Parkinsonova bolezen je opredeljena kot poœasi napredujoœa
degenerativna bolezen osrednjega æivœnega sistema z degeneracijo
nevronov v predelu moæganov, zaradi œesar se zmanjøajo ravni dopamina
v obolelih predelih moæganov. Krita je samo nedvoumna diagnoza
primarne ali idiopatske parkinsonove bolezni, ki mora biti pri
zavarovalnicah Triglav in Maribor postavljena pred izpolnitvijo 60. leta, 
pri Tilii pa pred 65. letom. Stanje po medicinski dokumentaciji mora trajati
vsaj tri mesece. Hkrati doloœajo, da se mora pri zavarovancu poleg
diagnoze razviti øe nezmoænost samostojnega opravljanja treh ali veœ
vsakodnevnih aktivnosti kot so kopanje, umivanje, oblaœenje, mobilnost,
kontinenca, hranjenje/pitje ali mora zaradi bolezni biti prisotna potreba
po nadzoru in trajni prisotnosti negovalnega osebja. Pri zavarovalnici
Grawe morajo biti poleg diagnoze izpolnjena øe tri merila hkrati, in sicer,
da se pri zavarovancu parkinsonove bolezni ne more uravnavati z
zdravili, vidni so znaki napredujoœega poslabøanja te bolezni in zaradi
parkinsonove bolezni je pri zavarovancu nastopil nevroloøki deficit, ki
povzroœi trajno in ireverzibilno nezmoænost zavarovanca, da se na ravni
povrøini premika iz prostora v prostor.

Popolna in trajna odvisnost od tuje pomoœi
Pri zavarovalnici Adriatic Slovenica se za popolno in trajno odvisnost 
od tuje pomoœi øteje, œe zavarovanec pred 55. letom zaradi posledic
katerekoli bolezni, razen nekaterih omejitev, postane povsem in trajno
odvisen od tuje pomoœi, brez moænosti ozdravitve. Nekatere omejitve, 
ki so izkljuœene iz tega kritja, so dogodki, ki so posledica okuæbe z
virusom HIV, poskusa samomora, samopoøkodb ali ravnanja zavarovanca,
ki niso v skladu z zdravniøkimi navodili ali strokovno dogovorjenimi
priporoœili, posledic uæivanja alkohola ali drog, namernega, nevarnega ali
malomarnega obnaøanja v zvezi z lastnim zdravjem. Med osebe, ki so
popolno in trajno odvisne od tuje pomoœi, se uvrøœajo posamezniki s
paraplegijo, hemiplegijo, tetraplegijo, osebe, ki ne zmorejo samostojno
opravljati vsaj treh od naslednjih æivljenjskih aktivnosti: skrbeti za osebno
higieno, se oblaœiti in slaœiti, opravljati fizioloøkih potreb, se premikati po
stanovanju, se hraniti in piti.  Pri zavarovalnici Adriatic Slovenici se øteje,
da je popolna in trajna odvisnost od tuje pomoœi trajna, œe traja brez
prekinitve najmanj dve leti, akontacija v viøini 50 odstotkov zavarovalne
vsote se izplaœa, œe je popolna in trajna odvisnost traja neprekinjeno vsaj
øest mesecev. O dokonœnem izplaœilu se odloœa po poteku dveh let. Pri
zavarovalnicah Triglav in Maribor se øteje, da je pomoœ trajna, œe traja
neprekinjeno øest zaporednih mesecev. Ta doba se lahko v izjemnih
primerih skrajøa. Na podlagi mnenja izvedenca medicinske stroke se
zavarovalnica odloœi o dolæini dobe v konkretnem zavarovalnem primeru.
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Zamenjava srœnih zaklopk
Zamenjava srœnih zaklopk je opredeljena kot operativna zamenjava 
ene ali veœ srœnih zaklopk z umetnimi. To vkljuœuje zamenjavo aortne,
mitralne, trikuspidalne in pulmonalne zaklopke z umetnimi zaklopkami
zaradi stenoze, insuficience ali kombinacije bolezni obeh. Korektura
srœnih zaklopk, valvulotomija in valvuloplastika so izvzete iz kritja
zavarovanja. Vse zavarovalnice s tem kritjem pogojujejo izplaœilo
zavarovalne vsote øele po uspeøno opravljeni zamenjavi zaklopk.

Operacija koronarne arterije
Operacija koronarne arterije je operativni poseg, ki je nujno potreben 
za funkcionalno delovanje koronarnega sistema in potrjen s koronarno
angiografijo. Gre za odprt operativni poseg v prsnem koøu zaradi
vgraditve bypass nadomestka na delu koronarne arterije, ki je zamaøena
ali zoæena. Zavarovalnica Maribor, NLB Vita, Tilia posebej izkljuœujejo
angioplastiko (PTCA) in/ali druge intraarterialne terapevtske postopke.
Grawe iz kritja izkljuœuje tudi minimalno invazivne kirurøke postopke
(laparoskopske operacije) in hkrati poudarja, da mora biti ta operacija za
zavarovanca prva te vrste, ne glede na to, ali gre za korekcijo ene ali veœ
koronarnih arterij. Zahtevek se lahko uveljavlja po uspeøno opravljeni
operaciji.

Operacija zaradi bolezni aorte
Je operacija pri bolezni aorte, ki zahteva izrez in nadomestilo bolnega
dela aorte s transplantatom. Po definiciji pomeni izraz aorta le prsno in
trebuøno aorto in ne tudi njune veje. Okvara aorte zaradi poøkodbe je
izvzeta iz pogojev zavarovanja. Vse zavarovalnice s tem kritjem doloœajo,
da mora diagnozo potrditi zdravnik specialist kardiolog, zahtevek za
izplaœilo zavarovalnine se lahko uveljavlja po uspeøno opravljeni operaciji.

Bakterijski meningitis
Je trajna nevroloøka okvara (deficit), ki nastane kot posledica
bakterijskega meningitisa in jo kot hudo bolezen krije samo zavarovalnica
Adriatic Slovenica. Diagnozo mora postaviti specialist nevrolog. Vse druge
oblike meningitisa, vkljuœno z virusnim, so izkljuœene. Pri uveljavljanju
zahtevka za izplaœilo zavarovalne vsote je treba predloæiti zdravniøka
dokazila za najmanj tri mesece trajanja takega stanja.

Encefalitis
Je teæko vnetje moæganov, ki privede do pomembne in trajne nevroloøke
okvare (deficita), potrjeno s strani specialista nevrologa. Pri uveljavljanju
zahtevka za izplaœilo zavarovalne vsote je treba predloæiti zdravniøka
dokazila za najmanj tri mesece trajanja takega stanja.
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Zavarovalnica Maribor øe dodatno doloœa, da mora biti bolezen potrjena 
z rezultati specifiœnih raziskav (npr. pregled krvi in CSF, raœunalniøke
tomografije ali magnetne resonance. Zavarovana oseba ne more veœ
samostojno opravljati treh ali veœ izmed navedenih vsakodnevnih
aktivnosti (kopanje, tuøiranje, oblaœenje in slaœenje, osebna higiena,
zmoænost uporabe sanitarij, kontinenca, mobilnost, hranjenje in pitje) ali
ima za posledico potrebo po spremljanju in stalni prisotnosti negovalnega
osebja.

Resna bolezen, ki jo povzroœi ugriz klopa
To kritje ponuja samo zavarovalnica Merkur, ki v svojih pogojih doloœa,
da mora biti pri zavarovancu zaradi ugriza klopa jasno diagnosticiran
nastanek ene od naslednjih dveh resnih bolezni: pomladno-poletni
encefalitis (TBE) ali limfna borelioza. Pomladno-poletni encefalitis je
vnetje moæganske mrene in meningitis (meningoencefalitis), ki ga
povzroœajo specifiœni arbovirusi, ki jih prenaøajo klopi na znanih
endemskih obmoœjih. Limfna borelioza je bakterijska okuæba s koæno
lezijo, ki ima nevroloøke, kardialne in/ali sklepne manifestacije. Pogoji øe
doloœajo, da morajo biti poleg diagnoze pomladno-poletnega encefalitisa
hkrati izpolnjenih tudi øest kriterijev: diagnoza mora biti potrjena kot ugriz
klopa z navedbo datuma v anamnezi, predloæeno dokumentirano
dokazilo sveæe okuæbe z znaœilnimi nivoji protiteles v poteku bolezni,
zdravljenje meningoencefalitisa mora poteka stacionarno, predloæeno
mora biti specialistiœno dokazilo o resnih nevroloøkih in/ali trajnih
psihiatriœnih posledicah pri zavarovancu, ki so nastale zaradi encefalitisa,
jasno dokazano bivanje zavarovanca na endemskem obmoœju v œasu
ugriza klopa in bolezenski pojavi morajo pri zavarovancu nastopiti v roku
treh mesecev po ugrizu klopa.

Pri diagnozi limfne borelioze mora biti izpolnjenih tudi naslednjih øest
kriterijev: diagnoza mora biti potrjena kot ugriz klopa z navedbo datuma
v anamnezi, predloæiti je treba izvid o potrditvi diagnoze z jasnim
dokazom DNA Borelije burgodorferi iz sklepne ali spinalne tekoœine,
predloæiti dokumentirano dokazilo o sveæi okuæbi s posebnimi protitelesi
proti boleriji (IgM in IgG) ter zdravniøko potrdilo bolezenske slike, ki ga
mora izdati nevroloøka klinika, predloæiti specialistiœno potrdilo o resnih
nevroloøkih in/ali trajnih psihiatriœnih posledicah pri zavarovancu, ki so
nastale zaradi limfne borelioze, jasno mora biti dokazano bivanje
zavarovanca na endemskem obmoœju v œasu ugriza klopa in bolezenski
pojavi morajo pri zavarovancu nastopiti v roku treh mesecev po ugrizu
klopa.

Zavarovalniøtvo 77



Embolija pljuœ
Embolija pljuœ je nenadna zamaøitev ene ali veœ pljuœnih arterij, kar
najpogosteje povzroœi strdek, lahko pa tudi maøœoba, zrak ali druga snov,
ki ga v pljuœno æilje prinese tok krvi. Najbolj pogosto pride do zamaøitve 
z embolusom iz tromboziranih ven v medenici in spodnjih udih.
Zavarovanje te hude bolezni krije samo Adriatic Slovenica, ki v primeru
obolelosti za to boleznijo izplaœa 50 odstotkov dogovorjene zavarovalne
vsote.

Terminalna kroniœna obstruktivna bolezen pljuœ
Terminalna kroniœna obstruktivna bolezen pljuœ je huda in trajna omejitev
dihalne funkcije, ki jo krije zavarovanje zavarovalnice Grawe. Ta v svojih
pogojih zahteva, da morajo biti ob diagnozi zdravnika specialista
izpolnjeni tudi naslednji trije pogoji: trajno zmanjøanje dihalnega volumna
na sekundo (FEV1) na manj kot liter (Tiffeneaujev test), trajno zmanjøanje
arterijskega tlaka kisika (PaO2) pod 55 mm Hg in potreba po stalnem
dovajanju kisika. Adriatic Slovenica v svojih pogojih zahteva, da je
diagnoza emfizema (trajne razøiritve dihalnih poti in izgube proænosti
pljuœnega tkiva) postavljena v œasu trajanja zavarovanja, izplaœa se 50
odstotkov dogovorjene zavarovalne vsote. Izkljuœena so obolenja pljuœ
kot posledica odvisnosti od kajenja.

Slepota
Je popolna nepovratna izguba vida na obeh oœeh, ki je posledica nezgode
ali bolezni in je ni mogoœe odpraviti z medicinskim posegom ali
zdravljenjem. Slepota mora biti dokazana z izvidom oftalmologa. Adriatic
Slovenica krije obolelost za to boleznijo v viøini 50 odstotkov dogovorjene
zavarovalne vsote. Pri Tilii in Merkurju zahtevajo, da mora biti korigirana
vizualna ostrina vida po Snellenovem testu enako ali manj kot 6/60 in/ali
prisotno mora biti zmanjøanje vidnega polja na obeh oœeh na 20 ali manj
stopinj. Pri Merkurju øe doloœajo, da se zavarovalna dajatev ne izplaœa, 
œe je s sploøno uveljavljeno zdravstveno doktrino izgubo vida mogoœe
deloma ali v celoti povrniti z uporabo zdravstvenega pripomoœka ali
vsadka.

Koma
Koma je stanje nezavesti brez odziva na zunanje draæljaje ali notranje
potrebe, ki traja vsaj 96 ur, z uporabo sistemov za podporo æivljenja in
permanentni nevroloøki deficit. Vse zavarovalnice s kritjem te bolezni
zahtevajo, da morajo biti trajni nevroloøki izpadi in deficiti, ki jih je
povzroœila koma, prisotni vsaj tri mesece in jih je kot take v tem obdobju
dokumentiral specialist. Izkljuœena je koma zaradi akutne zastrupitve ali
zlorabe alkohola in droge. Zavarovalnica Merkur øe dodatno pogojuje, 
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da mora poleg diagnoze zaradi kome nastopiti tudi eden izmed treh
nevroloøkih deficitov, ki povzroœi trajno in ireverzibilno nezmoænost
zavarovanca, da se na ravni povrøini premika iz prostora v prostor 
ali da se je sposoben sam hraniti z æe pripravljeno hrano ali da govorno
komunicira z okolico.

Benigni tumor na moæganih
Gre za odstranitev rastoœega nerakastega tkiva iz moæganov pod popolno
anestezijo, kar ima za posledico trajne nevroloøke izpade ali povzroœi, œe
je tumor inoperabilen, trajne nevroloøke izpade. Zavarovalnice zahtevajo,
da diagnozo postavi zdravnik specialist nevrolog ali nevrokirurg na osnovi
tipiœnih izvidov tomografije ali magnetne resonance moæganov.
Nevroloøke izpade mora zdravnik dokumentirati vsaj za obdobje treh
mesecev. Izkljuœene so vse ciste, granulomi, deformacije moæganskih
arterij ali moæganskih ven, hematomi in tumorji v moæganskem privesku
(hipofizi) ali hrbtenici. Pri zavarovalnici Adriatic Slovenica izkljuœujejo øe
kalcifikacije in angiome v moæganih, v primeru obolevnosti zavarovalnica
izplaœa 50 odstotkov dogovorjene zavarovalne vsote. Pri zavarovalnici
Maribor se zahtevek za zavarovalnino lahko uveljavlja po poteku enega
meseca po nevrokirurøkem posegu na moæganih. Pri Tilii so izkljuœene
tudi arteriovenske malformacije v moæganih, hematomi in tumorji v
œeøeriki, ali v hrbtenjaœi. Pri Merkurju je pogoj za izplaœilo zavarovalnine
poleg potrjene diagnoze tudi zaœetek paliativne nege in izpolnjen vsaj øe
eden izmed treh kriterijev: dejansko opravljena operacija moæganov za
popolno odstranitev benignega moæganskega tumorja ali za njegovo
zmanjøanje, œe je to mogoœe, ali da je zavarovanec æe zaœel s kemoterapijo
ali radioterapijo, ki mu jo je predpisal nevrolog ali da na podlagi izvida
specialista nevrokirurga pri zavarovancu poveœujoœega se benignega
moæganskega tumorja ni mogoœe operirati.

Kroniœna jetrna odpoved
Kroniœna jetrna odpoved je konœni stadij nezadostnega delovanja jeter 
z zapleti, kot so zlatenica, jetrna encefalopatija in ascites. Izkljuœena so
obolenja jeter kot posledica odvisnosti od alkohola in/ali drog. Diagnozo
mora z izvidi potrditi specialist gastroenterolog. Zavarovalnica Adriatic
Slovenica krije obolevnost za to boleznijo z izplaœilom 50 odstotkov
dogovorjene zavarovalne vsote; Grawe kroniœno odpoved jeter
opredeljuje kot cirozo, ki je na lestvici Child-Pugh razvrøœena v stadij B ali
C ob upoøtevanju naslednjih kriterijev: trajna zlatenica (bilirubin > 2 mg/dl
ali > 35μmol), zmerni ascites, albumin < 3,5 g/dl, protrombinski œas > 4
sekunde oziroma INR > 1,7, hepatiœna encefalopatija. Izkljuœene so ciroze
stadija A po Child-Pughu in prav tako ciroze, ki so posledica odvisnosti
od alkohola in/ali drog. 
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Izguba glasu in govornih funkcij
Je popolna in nepovratna izguba zmoænosti govora zaradi poøkodbe ali
bolezni glasilk. Stanje mora biti medicinsko dokumentirano z rezultati
specifiœnih testov in potrjeno s strani specialista otorinolaringologa vsaj 
6 mesecev. Grawe izkljuœuje fizioloøko izgubo govora. Tilia izkljuœuje
psihogeno izgubo glasu in govornih funkcij, zavarovalnica Maribor pa tudi
izgubo le-teh kot posledico teæke fiziœne bolezni (npr. kapi), saj v pogoje
zavarovanja sodi izguba glasu in govornih funkcij zaradi neposredne
poøkodbe glasilk (poøkodbe pri nesreœah, zaradi bolezni ali operacije 
v predelu, kjer so glasilke).

Veœje opekline
Vse zavarovalnice s tem kritjem doloœajo, da med veœje opekline spadajo
opekline tretje stopnje, ki pokrivajo vsaj 20 odstotkov povrøine telesa
zavarovanca. Diagnozo mora potrditi specialist in evidentirati specifiœne
rezultate po Lund-Browderjevi tabeli, z Wallacovimi pravili devetk ali
drugih ekvivalentnih kalkulatorjih opeœenih povrøin. Zavarovalnica
Maribor doloœa, da se zahtevek za zavarovalnino lahko uveljavlja, ko
poteœe en mesec od nastopa opeklin. Adriatic Slovenica krije operativno
oskrbo opeklin v sklopu operacij v sorazmerju s teæavnostjo operacije 
(25 odstotkov, 75 odstotkov, 100 odstotkov).

Izguba okonœin
Izguba okonœin je popolna in nepovratna loœitev dveh ali veœ okonœin,
bodisi nad zapestjem ali komolcem ali nad gleænjem ali kolenom. Do
amputacije lahko pride zaradi nesreœe ali posledic nesreœe oziroma zaradi
bolezni. Grawe, Tilia in Merkur doloœajo, da mora o izgubi okonœine
odloœiti zdravnik specialist. Adriatic Slovenica krije v okviru sklopa
operacij tudi amputacije udov, in sicer v sorazmerju s teæavnostjo
operacije (25 odstotkov, 50 odstotkov, 75 odstotkov).

Huda poøkodba glave
Zavarovalnica Tilia in Grawe doloœata, da mora zavarovanec utrpeti hudo
poøkodbo glave, motnjo moæganske funkcije mora ugotoviti specialist
ustrezne stroke, podkrepljena mora biti z znaœilnimi ugotovitvami v
nevroradioloøkih testih (CT ali MRI moæganov). Travma mora povzroœiti
trajno nezmoænost samostojnega opravljanja treh ali veœ vsakodnevnih
aktivnosti (kopanje, umivanje, oblaœenje, mobilnost, kontinenca,
hranjenje/pitje) ali pa mora biti zavarovanec zaradi posledic bolezni
»priklenjen« na posteljo in nezmoæen vstati brez tuje pomoœi. Stanje 
mora po medicinski dokumentaciji trajati vsaj tri mesece.
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Gluhost (izguba sluha)
Zavarovalnici Grawe in Tilia definirata gluhost kot popolno in
ireverzibilno izgubo sluha na obeh uøesih zaradi bolezni in nezgode.
Diagnozo mora potrditi zdravnik otorinolaringolog z avdiometrijo.

Zavarovalno kritje za otroke
Zavarovalno kritje za otroke krijeta samo dve zavarovalnici, Grawe in
Merkur. Pri Grawe velja kritje za vse zavarovanœeve lastne in posvojene
otroke, tudi za øe nerojene in neposvojene otroke. Pri Merkurju je za
zakonsko posvojene otroke za presojo predhodno obstojeœe bolezni
relavanten datum posvojitve oziroma datum izdaje zavarovalne police, 
œe je ta kasnejøi.

Zavarovalno kritje pri Grawe velja tudi, œe otroci in zavarovanec ne æivijo
na istem naslovu. Zavarovalna vsota se izplaœa, œe pri otroku nastopi ena
izmed naslednjih taksativno naøtetih hudih bolezni: karcinom, kroniœna
(terminalna) ledviœna insuficienca, transplantacija organov, operacija
srœnih zaklopk, paraliza, slepota, benigni moæganski tumor, koma, 
izguba okonœin, huda poøkodba glave, hude opekline in gluhost. 

Izplaœilo zavarovalne vsote je mogoœe, œe so hkrati izpolnjeni trije kriteriji
in sicer: pri otroku zavarovanca mora biti potrjena diagnoza hude bolezni
ali opravljen kirurøki poseg skladno z zavarovalnimi pogoji po 3. letu
starosti in pred dopolnjenim 18. letom, otrok mora po potrjeni diagnozi
ali po opravljenem kirurøkem posegu preæiveti øe najmanj 30 dni, za
zavarovalno kritje otroka veljajo iste definicije bolezni in omejitve kritja
kot za odraslega zavarovanca. Vsak otrok je zavarovan z eno œetrtino
zavarovalne vsote odraslega zavarovanca, vendar najveœ do 7.500 evrov.
Po posamezni zavarovalni pogodbi se lahko za vsakega otroka uveljavlja
samo en zavarovalni primer. Œe je otrok zavarovan po veœ zavarovalnih
pogodbah istega odraslega zavarovanca in/ali drugega odraslega
zavarovanca (obeh starøev ali posvojiteljev), se lahko po vsaki zavarovalni
pogodbi uveljavlja en zavarovalni primer. 

Pri Merkurju se zavarovalna dajatev izplaœa, œe je pri otroku zavarovanca
potrjena diagnoza ene od naslednjih taksativno naøtetih hudih bolezni:
rakava obolenja, ki ogroæajo æivljenje, benigni moæganski tumor, srœni
infarkt, moæganska kap, multipla skleroza, koma, kroniœna odpoved
ledvic, paraliza, izguba okonœin, slepota ali da je pri otroku zavarovanca
opravljen eden od taksativno naøtetih kirurøkih posegov: bypass operacija
koronarnih arterij ali transplantacija organov. Zavarovalna dajatev se
izplaœa, œe so hkrati izpolnjeni øtirje kriteriji: pri otroku zavarovanca mora
biti potrjena diagnoza hude bolezni ali dejansko opravljen kirurøki poseg,
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øe preden otrok dopolni 18 let, otrok zavarovanca mora po potrjeni
diagnozi hude bolezni ali dejansko opravljenem kirurøkem posegu
preæiveti øe najmanj 25 koledarskih dni, diagnoza hude bolezni mora biti
potrjena oziroma mora biti kirurøki poseg dejansko opravljen po
dopolnjenem tretjem rojstnem dnevu otroka zavarovanca in za vsak
posamezni zavarovalni primer morajo biti pri otroku zavarovanca
izpolnjeni isti kriteriji, kot so podrobno navedeni v toœkah od 1. do 5. 
in od 11. do 16. ter v toœki 9. (B) oddelka tega œlena za odrasle
zavarovanca (pogoji MDD18 2011). Vsak otrok zavarovanca je krit z eno
tretjino zavarovalne vsote za odraslega zavarovanca, vendar ne veœ kot
z zavarovalno vsoto 10.000 evrov. 

Obema zavarovalnicama je skupno, da zavarovalno kritje za hude bolezni
za glavnega zavarovanca velja v primeru vloæitve zahtevka za izplaœilo
zavarovalne vsote za otroka zavarovanca nespremenjeno in v isti viøini øe
naprej. Zavarovalno kritje ne velja, œe je huda bolezen nastopila ali je bil
kirurøki poseg opravljen kot neposredna ali posredna posledica
predhodno obstojeœe bolezni otroka. Predhodno obstojeœe bolezni so
bolezni, ki jih otrok ima æe pred izdajo zavarovalne police. 

6 Sklep

Iz statistiœnih podatkov in izsledkov raziskav, ki jih v Republiki Sloveniji
redno opravljajo izvajalci zdravstvenega varstva, izhaja, da Slovenci
najpogosteje umiramo zaradi nenalezljivih kroniœnih bolezni. Dejavnike
tveganja za pojav le-teh lahko najbolj zmanjøamo sami z zdravim
æivljenjskim slogom, œe pa æe zbolimo, je moænost ozdravitve pomembno
povezana z zgodnjim odkrivanjem bolezni. Za to je potrebna ustrezna
dostopnost do vseh informacij, s katerimi si lahko pravoœasno zagotovimo
ustrezno skrb za zdravje, zelo pomembna pa je tudi pravoœasna udeleæba
v presejalnih programih kot so Svit, Dora in Zora.

Vsak posameznik bi moral upoøtevajoœ zbrane podatke o zdravstvenem
varstvu in zavarovanju v Sloveniji, svoj naœin æivljenja in bolezensko
zgodovino svoje druæine presoditi, kakøna je moænost, da zboli za
posamezno nenalezljivo kroniœno boleznijo in kakøne stroøke lahko ta
prinese. Predvsem se je treba zavedati, da naøa bolezen pomembno vpliva
tudi na finanœno prihodnost naøih bliænjih. 

Z razvojem zdravljenja omenjenih bolezni, se veœa tudi moænost
ozdravitve, zato se mora bolnik, ko prestane naporno bolezen, pogosto
sooœiti øe z njenimi finanœnimi posledicami. Zaœasni izpad dohodka, ki
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spremlja daljøo odsotnost z dela, morebitna preureditev stanovanja,
dodatna rehabilitacija in nega, zdravljenje v tujini ali nakup boljøega
medicinsko–tehniœnega pripomoœka in podobno lahko ogrozijo dotedanjo
kakovost æivljenja bolnika in njegove druæine, saj so ti stroøki le delno
kriti iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 

Kar nekaj slovenskih zavarovalnic je prepoznalo potrebo trga po
zavarovanju kroniœnih nenalezljivih bolezni, saj zaradi æe omenjenih
razlogov vse veœ ljudi premiøljuje o sklenitvi tovrstnega zavarovanja.
A zavarovanje za kritiœne bolezni lahko sklenejo le kot dodatek 
k doloœeni obliki æivljenjskega ali naloæbenega zavarovanja. Zavarovalnice
tako laæe træijo in prodajajo svoja æivljenjska ali naloæbena zavarovanja, 
ki jih je v œasu zdajønje gospodarske recesije teæe prodati, s tem pa je tudi
zavarovalna premija viøja. Kot samostojno dodatno zdravstveno
zavarovanje krije hude bolezni samo zavarovalnica Adriatic Slovenica,
vendar v ponudbi nima moænosti kritja za nekatere bolezni (denimo za
alzheimerjevo in parkinsonovo bolezen, komo). Skratka, pomembno je
poudariti, da se moramo, preden sklenemo katerokoli obliko zavarovanja,
podrobno seznaniti s ponudbami veœ zavarovalnic, jih primerjati,
natanœno prebrati sploøne in dopolnilne zavarovalne pogoje, opise kritih
bolezni ter pogoje in omejitve pri izplaœilih zavarovalnih vsot v primeru
nastanka katere od zavarovanih bolezni. Veliko podatkov je mogoœe
dobiti na internetnih straneh zavarovalnic, informacijskih telefonih, najbolj
zanesljiv vir informacij pa so seveda svetovalci za osebna zavarovanja. 
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Nova zakonodaja

Uradni list Republike Slovenije

(od 16. 3. 2012 do 15. 11. 2012)

22/2012 z dne 23. 3. 2012

851 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o upravljanju kapitalskih naloæb Republike Slovenije
(ZUKN-C). 

24/2012 z dne 30. 3. 2012

918 Zakon o spremembi Zakona o spremembi
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
(ZDDPO-2G);
919 Zakon o spremembi Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2I);
925 Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju
Zakona o davœnem postopku.

25/2012 z dne 2. 4. 2012

1002 Uredba o spremembah Uredbe o poæarni taksi.

30/2012 z dne 26. 4. 2012

1282 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o dohodnini (ZDoh-2J);
1283 Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona 
o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H).

32/2012 z dne 4. 5. 2012

1401 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gospodarskih druæbah (ZGD-1F);
1402 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davœnem postopku (ZDavP-2E);
1403 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o plaœilnih storitvah (ZPlaSS-C);
1405 Zakon o kazenskem postopku (uradno
preœiøœeno besedilo) (ZKP-UPB8);
1406 Zakon o visokem øolstvu (uradno preœiøœeno
besedilo) (ZViS-UPB7).



38/2012 z dne 25. 5. 2012

1627 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1D);
1628 Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F).

39/2012 z dne 28. 5. 2012

1686 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici
zdravstvenega zavarovanja.

40/2012 z dne 30. 5. 2012

1700 Zakon za uravnoteæenje javnih financ (ZUJF).

43/2012 z dne 8. 6. 2012 

1776 Zakon o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za
leto 2012 (ZDIU12-A).

47/2012 z dne 22. 6. 2012

1958 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dræavnem toæilstvu
(ZDT-1A);
1959 Zakon o spremembah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici
(ZHKO-1A);
1961 Zakon o spremembi Zakona o medijih (ZMed-B).

48/2012 z dne 26. 6. 2012

2010 Zakon o prenehanju javne agencije za javno naroœanje (ZPJAJN); 
2011 Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1D);
2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1A);
2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o banœniøtvu (ZBan-1I).

50/2012 z dne 29. 6. 2012

2065 Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2) (uradno preœiøœeno besedilo);
2069 Pravilnik o spremembi Pravilnika o rekreacijskih plovilih.

52/2012 z dne 9. 7. 2012

2183 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobiœka
iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deleæev ter
investicijskih kuponov za leto 2012;
2184  Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero
davka od dobiœka od odsvojitve izvedenih finanœnih instrumentov.
.
53/2012 z dne 13. 7. 2012

2227 Pravilnik o nadomestilu za vpogled in posredovanje podatkov 
iz evidenc policije.
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55/2012 z dne 20. 7. 2012

2328 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finanœnih
instrumentov (ZTFI-E);
2329 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih
in druæbah za upravljanje (ZISDU-2A).

57/2012 z dne 27. 7. 2012 

2400 Zakon o prepreœevanju zamud pri plaœilih (ZPreZP-1);
2401 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prepreœevanju
omejevanja konkurence (ZPOmK-1D);
2402 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti
pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-C);
2403 Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o prepreœevanju dela
in zaposlovanja na œrno (ZPDZC-C);
2404 Zakon o dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu (ZSV-E);
2405 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih
druæbah (ZGD-1G);
2407 Zakon o spremembah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih
investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-C);
2409 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju
za podjetniøtvo (ZPOP-1A);
2410 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem
prometu (ZPCP-2D);
2411 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega
prometa (ZPrCP-A);
2412 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1D);
2415 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja 
(ZVO-1E);
2416 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 
(ZKme-1A);
2418 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1B). 

63/2012 z dne 20. 8. 2012 

2560 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih
kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu.

75/2012 z dne 5. 10. 2012 

2849 Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dohodnini (ZDoh-2K).
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83/2012 z dne 6. 11. 2012 

3288 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano
vrednost (ZDDV-1G);
3292 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred
poæarom (ZVPoz-D).

Poroœevalec Dræavnega zbora Republike Slovenije

(od 16. 3. 2012 do 15. 11. 2012)

b.ø./2012 z dne 14. 9. 2012

Predlog Zakona o spremembi Zakona za uravnoteæenje javnih financ
(ZUJF-A).

b.ø./2012 z dne 5. 10. 2012 

Predlog Zakona o Slovenskem dræavnem holdingu (ZSDH).

b.ø./2012 z dne 8. 10. 2012 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalniøtvu
(ZZavar-I).

b.ø./2012 z dne 15. 10. 2012 

Predlog zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B).

b.ø./2012 z dne 19. 10. 2012 

Predlog zakona o spremembah Zakona o ukrepih za odpravo posledic
doloœenih zemeljskih plazov veœjega obsega iz let 2000 in 2001
(ZUOPZP-B).

b.ø./2012 z dne 23. 10. 2012 

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona za uravnoteæenje javnih financ
(ZUJF-C).

b.ø./2012 z dne 26. 10. 2012 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu
in ljudski iniciativi (ZRLI-E).
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