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Igra generacij
-1945 Graditelji
1946-1964 Babyboomerji
1965-1979 Generacija X
1980-1994 Generacija Y
1995+ Generacija Z
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Število prebivalcev

Graditelji Babyboom Gen-X Gen-ZGen-Y

Agenda

Zavarovalec se spreminja
• Kdo so pripadniki generacije Y ÷ Milenijci (1982-2004)
• Vsaka generacija ima svoje značilnosti
• Kaj so njihove potrebe
• Ali zavarovalnice prepoznajo njihove potrebe

Kaj prinašajo nove tehnologije
• Tehnološki trendi
• Stranke in tehnologija
• Zavarovalnica in tehnologija
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Zakaj bi se sploh ukvarjali z generacijo Y?
Oni itak ne razmišljajo o zavarovanju...

Igra generacij zahodnega sveta

• 1880÷ 1900 Izgubljena generacija; generacija, ki se je bojevala v 1. svetovni vojni
• 1900÷1924 Velika generacija; generacija, ki se je bojevala v 2. svetovni vojni
• 1925÷1945 Tiha generacija ali Generacija srečnih posameznikov ali generacija 

graditeljev, današnji starostniki
• 1946-1964 Babyboomerji; Generacija, ki danes odhaja v pokoj,
• 1965-1979Generacija X; danes najbolj aktivna in produktivna generacija; negotova 

starost,
• 1980-200y Generacija Y tudi Generation why
• ? Generacija Z

4
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Kaj je značilno za G-Y
Ekonomija:

slaba ekonomska perspektiva,
Generacija, ki jo je/bo najbolj prizadela zadnja recesija
Težko najde zaposlitev
Zamuja v prehajanju iz ene v drugo življenjsko fazo (Peter Pan 

generacija)
Religija

Generacija, ki se manj vključuje v organizirane cerkve/religije
Je sploh bolj skeptična do cerkva

...in vendar bodo nekoč trg!

6

Ciljna skupina 
zavarovalnice
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9

Gen-Y ima 
drugačen odnos 
do predhodnih 

generacij

Ima
drugačne 
potrebe

...kar ima
vpliv na 
nakupne 
odločitve

Jih prepoznamo?
Jim sledimo?

Kaj je značilno za G-Y 
Digitalna tehnologija

Prakticiranje socialnega življenja s pomočjo digitalnih tehnologij
Življenje so preživeli z možnostjo dostopa do neomejenega števila TV 

kanalov
Gen-X in Milenijci so generacije, ki so preživele mladost z računalniki v 

domovih
Kulturna identiteta

So bolj „odprte“ kot predhodne generacije,
Nimajo tabujev in predsodkov (Problem Baby-boomerjev in Gen-X)
Velik vpliv interneta na zabavno industrijo
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Moderne tehnologije?

Graditelji so 
digitalni 
zombiji

Gen-Y/Z 
digitalni 
naturščiki

Gen-X so 
digitalni 

prilagojenci

BB-ji so 
tehnološki 
imigranti

Kaj so motivi in gonilo generacije Y?

10

N
estrpnost

Jezik Individualizem

Socialno
m

reženje
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Brez česa se ne bo dalo živeti?

13

Kako naj bi zavarovalnice izpolnile pričakovanja 
prihajajočih generacij?

12

Neučakanost

Individualizem

Jezik

Socijalno 
mreženje

•Izpolnjevanje obrazcev
•Čas za izdajo police
•Čas reševanja škod

•Podobni produkti
•Podobni procesi
•Podobno trženje

•Svetovalci niso Gen-Y
•Slab glas!!!

•Komplicirani pogoji
•Tuj žargon

•Hitro in preprosto
•Customer service

•Prilagojene 
rešitve

Prepoznavanje 
potencialov 
vplivanja

Razumljivi 
produkti
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Potrošniki in digitalne tehnologije

• 59% potrošnikov uporablja socialna omrežja z namenom, da 
pridobijo mnenje od ljudi, ki so že šli skozi načrtovani proces 
nakupa

• 47% potrošnikov uporablja socialna omrežja, da pridobi
mnenje prijateljev in partnerjev

• 14% potrošnikov je preko socialnih omrežij povezano s
posredniki, cenilci,... 25% teh potrošnikov pa je povezanih vsaj
preko dveh omrežij

Dostop do tehnologij

14
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Potrošniki in tehnologija
Kontrolirani odzivi

Potrošniki in tehnologija
Nekontrolirani odzivi 
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Možnosti...

20

Uporabniku 
prijazne rešitve

Kvalitetna in 
uporabna 
vsebina

.Integracija z 
drugimi mediji

Neverjetni 
ozitivni odzivi v 

tujini

Kako to doseči?
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Kako nam lahko tehnologije pripomorejo?

Škode

•Internetna oblika prijava škode
•Komunikacija preko i-neta
•Video posnetki
•Skype

Administracija
•Nove platforme
•Omogočanje mobilnega plačevanja

Dodatne storitve
•Storitve na osnovi GPS
•Digitalizacija prevzema

Trženje
•Alternativni načini jačanja
blagovne znamke
•Angažiranje zavarovancev

Prodaja
•Tablice in prenosne naprave
•Digitalizacija dokumentov
•Čas reševanja škod

V katero smer se bo razvijalo 
zavarovalništvo?
Google je razvil računalnik/algoritem, ki je opravil vozniški izpit.

Vse več tehnologije dviguje nivo varnosti na cestah.

Se bodo prometne nesreče sploh še dogajale?

ZAVAROVANJE V OBLIKI STORITEV ali 
ASISTENCA

22



Uporaba ukradenih motornih 
vozil za rezervne dele in 
popravilo poškodovanih vozil
Dejan Garbajs in Aleš Kegljevič 
Ministrstvo za notranje zadeve 
Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave
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NAJBOLJ ISKANE ZNAMKE OSEBNIH VOZIL V LETU 2014

VW (197)
Renault (180)

Peugeot (23)
Audi (69)
BMW (111)

Ford (21)

Škoda (13)

Mercedes (1)

Opel (30)

Fiat (25)
V.A.G. (293)
VW, Audi, Škoda, Seat

Dejan GARBAJS, Aleš KEGLJEVIČ

Št. registriranih
vozil v 2000:

1.032.784

Št. registriranih
vozil v 2013*:

1.396.691

*Vir podatkov:
Podatkovni portal SI-STAT
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LEGALIZACIJA 
V SLOVENIJI

PREVOZ V TUJINO IN 
PRODAJA

UKRADENO VOZILO, KAJ Z NJIM?

RAZSTAVLJANJE 
VOZILA, POPRAVILO 
POŠKODOVANEGA 
VOZILA, PRODAJA 

DELOV

Dejan GARBAJS, Aleš KEGLJEVIČ

 Slovenija sledi trendom EU
 Prevoz ukradenih vozil izven Evrope

(vozila visokega cenovnega razreda)
 Tatvine vozil za rezervne dele
 Popravila poškodovanih vozil

(npr. iz ZDA)
 Preprodaja ukradenih delov vozil

Dejan GARBAJS, Aleš KEGLJEVIČ
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Dejan GARBAJS, Aleš KEGLJEVIČ

TATVINE VOZIL ZARADI DELOV

POŠKODOVAN SPREDNJI DEL VOZILA
(odbijač, maska, luči, blatnika, pokrov 
motorja, hladilnik…)

POŠKODOVANA NOTRANJOST VOZILA
(varnostne vreče in krmilniki, varnostni 
pasovi in zategovalniki, armatura…)

 Popravilo podvozja ni potrebno
 Zamenjava karoserijskih delov
 Zamenjava delov v notranjosti

 Tatvina vozila (isti model, barva)
 Dodatna kleparska/ličarska dela

običajno niso potrebna, le zamenjava
delov

 Na vozilu ni sledov popravila (tudi
nameščeni deli so že rabljeni)

 Ni spremembe identitete vozila

Dejan GARBAJS, Aleš KEGLJEVIČ

ZAMENJAVA IDENTITETE VOZILA

POPRAVILO

?
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Dejan GARBAJS, Aleš KEGLJEVIČ

TRGOVANJE Z AVTOMOBILSKIMI DELI

Dejan GARBAJS, Aleš KEGLJEVIČ

TATVINE VOZIL ZARADI DELOV

27.3.2015 - www.24ur.com
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Dejan GARBAJS, Aleš KEGLJEVIČ

TATVINE VOZIL ZARADI DELOV

TATVINE 
VOZIL

policija

lastnik

privatni 
preiskovalci

registracija 
vozil

zakonodaja

proizvajalci 
vozil

inšpekcijske 
službe

zavarovalnice

zmanjšanje ugodnih 
pogojev za izvrševanje 
tatvin motornih vozil in 
(mednarodne) trgovine 
z ukradenimi vozili ter 
njihovimi deli

SKUPEN CILJ:

Dejan GARBAJS, Aleš KEGLJEVIČ

TATVINE VOZIL ZARADI DELOV

 Hišna preiskava
 Skladišče delov

 Fiktivni računi



Uporaba motornih koles  
v prometu
Branko Legan 
AMZS, Center varne vožnje
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Stanje registriranih motociklov 

3 Vir: Policija; obdelava Brane Legan 

48.799	  
49.271	  
46.350	  
47.183	  
45.551	  
46.318	  
44.546	  
45.486	  
43.525	  
44.136	  
41.402	  
41.916	  
37.641	  
37.998	  
31.084	  
31.598	  
16.793	  	  
24.044	  
14.976	  
22.497	  	  

Pregled registriranih motornih vozil vs motociklov 

2 

leto	   Skupaj vsa MV	   Motocikli 
Število 
na dan 30.09.	   31.12.	   30.09.	   31.12.	  
2005	   1.219.947	   1.218.861	   22.497	   14.976	  
2006	   1.237.997	   1.235.297	   24.044	   16.793	  
2007	   1.277.378	   1.286.903	   31.598	   31.084	  
2008	   1.339.418	   1.343.252	   37.998	   37.641	  
2009	   1.366.134	   1.366.139	   41.916	   41.402	  

2010	   1.376.973	   1.374.900	   44.136	   43.525	  

2011	   1.389.010	   1.386.066	   45.486	   44.546	  

2012	   1.397.316	   1.392.263	   46.318	   45.551	  

2013	   1.400.675	   1.395.704	   47.183	   46.350	  

2014	   1.414.799	   1.412.311	   49.271	   48.799	  

Vir: Policija; obdelava Brane Legan 
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Posledice prometnih nesreč po starosti 

5 
Vir: Policija; obdelava Brane Legan 

Prometne nesreče motoristov in posledice 

4 

MRTVI	   HTP	   LTP	   BP	  

2005	   34	  	  	  	  	  	   191	  	  	  	  	   401	  	  	  	  	   221	  

2006	   42	   176	   480	   218	  

2007	   41	   179	   542	   283	  

2008	   38	   195	   430	   182	  

2009	   28	   169	   426	   172	  

2010	   17	   139	   378	   173	  

2011	   28	   150	   415	   214	  

2012	   18	   133	   387	   170	  

2013	   18	   100	   328	   157	  

2014	   15	   127	   314	   146	  

SKUPAJ	   279	  	  	  1.559	  	  	  4.101	  	  	  1.936	  

Vir: Policija; obdelava Brane Legan 
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7 

Posledice prometnih nesreč po starosti 

Vir: Policija; obdelava Brane Legan 

6 

Posledice prometnih nesreč po starosti 

Vir: Policija; obdelava Brane Legan 
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9 

Posledice prometnih nesreč po starosti 

Vir: Policija; obdelava Brane Legan 

8 

Posledice prometnih nesreč po starosti 

Vir: Policija; obdelava Brane Legan 
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11 

Posledice prometnih nesreč po starosti 

Vir: Policija; obdelava Brane Legan 

10 

Posledice prometnih nesreč po starosti 

Vir: Policija; obdelava Brane Legan 
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13 

Pregled posledic prometnih nesreč po starosti v 
obdobju 2005-2014 

Vir: AVP; obdelava: Brane Legan  

12 

Posledice prometnih nesreč po starosti 

Vir: Policija; obdelava Brane Legan 
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• okolje
• vremenske posebnosti
• vozilo
• cesta z infrastrukturo
• drugi udeleženci
• voznik

15 

Kaj vpliva na nastanek prometne nesreče? 

V 90%  je ČLOVEK odgovoren za nastanek 
prometne nesreče 

V 57% pa voznik sam 

Vir: internet; obdelava Brane Legan 

Vzroki prometnih nesreč  

Ø Neprilagojena hitrost 
Ø Izsiljevanje drugih udeležencev 
Ø Nepravilno prehitevanje 
Ø Nepravilna stran in smer vožnje 
Ø Premiki z vozilom 
Ø Vožnja pod vplivom alkohola in 
drugih psihoaktivnih substanc 
Ø ? 

Vir: internet; obdelava Brane Legan 
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Tisti, ki zmore prepoznati: 
• posebnosti okolja
• posebnosti ceste
• vremenske posebnosti
• posebnosti v sposobnostih in zmogljivostih pnevmatik

ter opreme in naprav svojega vozila
• posebnosti v obnašanju drugih udeležencev
• svoje zmožnosti obvladovanja vozila v trenutni situaciji

17 

Kdo je varen voznik? 

To lahko doseže s poznavanjem:  
• upravljanja in obvladovanja vozila
• pravil udeležbe in obnašanja v vožnji
• pogojev za stabilnost vozila
• razlogov za nastanek nevarne situacije
• vloge predvidevanja
• defenzivne vožnje
• svojih psihofizičnih sposobnosti za vožnjo

1616 

Kaj vpliva na voznikovo ravnanje? 

GNEČA NA CESTAH 

VREME 

CESTE 

PROMETNI PREDPISI 

VIDLJIVOST 

OSTALI VOZNIKI NA CESTI 

Vir: internet; obdelava Brane Legan 
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19 

AMZS Center varne vožnje na Vranskem 

AMZS CVV Vransko • odprt 1. septembra 2008
•  1. center varne vožnje zgrajen po standardih EU 
• med največjimi v EU
• 9 modulov
• 16 ha površine
• 2,6 km asfaltiranih voznih površin
• kapaciteta: 15,000 voznikov/leto

Področja aktivnosti: 

§  Programi varne vožnje (vseh oblik in ravni) 

§  Zakonsko predpisani programi 

§  Drugi komercialni programi 

§  Raziskovalno-razvojna skupina 

§  AMZS preventivni in drugi dogodki 

s poznavanjem  
•  upravljanja in obvladovanja vozila
•  pravil udeležbe in obnašanja v vožnji
•  pogojev za stabilnost vozila
•  razlogov za nastanek nevarne situacije
•  vloge predvidevanja
•  elementov defenzivne vožnje
•  svojih psihofizičnih sposobnosti za vožnjo

18 

Kako voznik doseže varnost v vožnji? 

Za to je potrebno ... 

•  stopnje tveganja v udeležbi v cestnem prometu
•  razlogov obstoja pravil udeležbe in obnašanja v vožnji
•  razlogov za nastanek nevarne situacije
•  pomembnosti znanja upravljanja in obvladovanja vozila
•  pogojev za stabilnost vozila
•  vloge predvidevanja
•  načina defenzivne vožnje
•  pomembnosti svojih psihofizičnih sposobnosti za vožnjo

razumevanje voznika  

Za to je potrebno  ZNANJE! 
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§  osebna vozila: intenzivni tečaj, nadaljevalni tečaj, individualni trening    

21 

Programi varne vožnje 

§  C + E, D kategorija: intenzivni tečaj, nadaljevalni tečaj 

§  posebni tečaji in specialna vozila: prevoz denarja, spremljevalna vozila, avtovleka, reševalci, gasilci, vojska, policija, 
varčna vožnja, tečaj varne vožnje za voznike avtodomov, seniorji, vodstveni kadri, invalidi, program varne vožnje za 
voznike starodobnih vozil in motociklov, 4x4 pogon, zimski adrenalin itn. 

§  motorna kolesa: intenzivni tečaj, nadaljevalni tečaj, individualni tečaj, ogrevalni tečaj, TRIAL, tečaj varne vožnje s 
sopotnikom, program Varno na cesti, program Mladi motoristi - skuter 

•  VOZNIK ZAČETNIK

20 

Zakonsko predpisani programi 

§  PROGRAM ZA IZBRIS KAZENSKIH TOČK 

§  TEMELJNE KVALIFIKACIJE (koda 95)  
        za poklicne voznike tovornih vozil in avtobusov 



XXI. SEMINAR S PODRO:JA AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

32

FIA Road Safety Grant Programme
Light motorcycle safety

23

LIGHT MOTORCYCLE SAFETY
VARNOST LAHKIH MOTOCIKLOV

ABS REŠUJE 
ŽIVLJENJA

LIGHT MOTORCYCLE SAFETY
VARNOST LAHKIH MOTOCIKLOV Cilj projekta je povečati varnost motoristov na podlagi ustreznih ukrepov. 

 V ta namen se je FIA odločila raziskati najboljše razpoložljive tehnologije, ki 

     lahko pripomorejo k izboljšanju varnosti motoristov. 

 Projekt je poseben poudarek namenil lahkim motornim kolesom do 125  

    kubičnih centimetrov prostornine, saj se tako prodaja kot število prometnih 

    nesreč s tovrstnimi vozili še vedno povečujejo.

 Do leta 2017 bodo morali imeti vsi na novo zasnovani motocikli z motorjem 

     prostornine nad 125 kubičnih centimetrov serijsko vgrajen sistem proti  

     blokiranju koles med zaviranjem (ABS). To določilo pa ne velja za motocikle s 

     prostornino od 50 do 125 kubičnih centimetrov. Slednji bodo morali imeti 

     kombinirani zavorni sistem CBS, medtem ko vgradnja ABS sistema ne bo  

     obvezna. 

FIA Road Safety Grant Programme
Light motorcycle safety

22

LIGHT MOTORCYCLE SAFETY
VARNOST LAHKIH MOTOCIKLOV

ABS REŠUJE 
ŽIVLJENJA

LIGHT MOTORCYCLE SAFETY
VARNOST LAHKIH MOTOCIKLOV

AMZS  je v letu 2013 skupaj z evropskimi avtomobilskimi klubi 
ACI – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, 
ADAC – DER ALGEMEINE DEUTSCHE AUTOMOBIL CLUB ter
RACC – REAL AUTOMOBILE CLUB DE CATALUNYA
aktivno sodelovala v projektu FIA  “LIGHT MOTORCYCLE SAFETY” 

Namen projekta je bil, da se varnostna priporočila za 
motoriste predstavi tako voznikom kot tudi 
zakonodajalcem in izdelovalcem lahkih motociklov 
oziroma skuterjev, saj vgradnja ABS sistema  v lahke 
motocikle ni obvezna.

Konec oktobra 2013 je bilo v Kemptnu pri ADAC-u opravljeno 
testiranje:

- petih različnih motociklov s prostornino motorja do 125 ccm
- s štirimi različnimi zavornimi sistemi
- na različnih stanjih vozišča:

- suho
- s peskom onesnaženo suho ter
- mokro
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Rezultati testiranja 

  FIA Road Safety Grant Programme 
  Light motorcycle safety 

Ugotovitve v raziskavi 

24 

  FIA Road Safety Grant Programme 
  Light motorcycle safety 
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• Nevarnost uporabe telefona med vožnjo - 2012
• Raziskava o poznavanju kontrolnih lučk v armaturi - 2013
• Reakcijski čas pri starejših voznikih - 2013
• Hitra jeza nas na cesti veliko stane - 2013
• Raziskava o prijaznosti voznikov - 2013
• Raziskava o navadah pri menjavi pnevmatik - 2013
• Raziskava med udeleženci tečajev za motoriste in poznavanje vloge ABS

pri motociklih -2013
• Vozne navade v poletni sezoni – 2014
• Uporaba varnostnega pasu – 2014
• Težave starejših voznikov - 2014

Raziskovalno-razvojna skupina Cvv 
Opravljene raziskave 

27 

26 

  FIA Road Safety Grant Programme 
  Light motorcycle safety  



XXI. SEMINAR S PODRO:JA AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

35

Raziskava AMZS Centra varne vožnje 

29 

      V sklopu projekta smo izvedli samostojno 
raziskavo med motoristi, udeleženci tečajev 
varne vožnje v letu 2013 

• odzvalo se je 83 motoristov
• prostornino motorja je v povprečju okrog 800

ccm
• udeleženci z motociklom prevozijo na leto

okrog 6000 km
• na svojih motocilih je imela ABS zavorni sistem

52%  
• CBS sistem je imela 23%
• 76 % je poznalo prednosti ABS zavornega sistema
• 97 % jih meni, da ABS izjemno poveča njihovo

varnost v kritičnih situacijah
• 97 % se jih bo ob naslednjem nakupu odločilo za

motocikel z ABS zavornim sistemom
• 90 % jih meni, da bi morali biti vsi motocikli

opremljeni z ABS

28 

Raziskava AMZS Centra varne vožnje 
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Slovenski trg motociklov 2010-2012 

31 

283	  

206	  
956	  

276	  

184	  
795	  

233	  

232	  
823	  

2.345 1.229	  	  

61	  	  

Vir : AMZS Cvv; obdelava Brane Legan 

30 

Raziskava AMZS Centra varne vožnje 



XXI. SEMINAR S PODRO:JA AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

37

33 

6. člen:
Teoretični del usposabljanja se izvaja izključno v 
opremljeni učilnici šole vožnje,...
Praktični del usposabljanja se izvaja na različnih 
površinah, glede na učno stopnjo, v katero sodijo 
posamezne naloge:     
 - 1. učna stopnja se izvaja na neprometni površini-
poligonu)-min 1 ura 
 - 2. učne stopnje - ceste z redkejšim prometom v in 
zunaj naselja - min 7 ur 
 - 3. učne stopnje - ceste z gostejšim prometom v in zunaj 
naselja - min12 ur 

Pridobivanje znanja voznika - motorista 
– usposabljanje kandidatov za voznike motornih koles

PRILOGA:  

-  Praktični del – skupaj min 20 učnih ur 
-  1. Učna stopnja:  
1. priprava za vožnjo,
2. počasna vožnja,
3. vožnja in menjava prestavnih razmerij,
4. vožnja na klancu in ustavljanje v sili,
5. obračanje vozila,
6. samostojna uporaba pridobljenega znanja s
samoocenjevanjem – min 1 učna ura 

na neprometni površini-poligonu ?!?!? 

Vir: internet; obdelava Brane Legan 

Opremljenost  prodanih motociklov z ABS 

32 

597 565 455 436 524 619 

2010 2011 2012 

Vir: AMZS Cvv; obdelava Brane Legan 
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Pridobivanje znanja voznika – nekoč in še danes 
 “nadaljnje usposabljanje za varno vožnjo” 

Delavnice za motoriste po Sloveniji z začetki pred 15 leti in še danes 
– motoristi  so prepričani, “da so bili na tečaju varne vožnje” - !?!?!?!????

Delavnica zavarovalnice Triglav 2014  
– motoristi so vedeli, da je delavnica le seznanitev z veščinami varne vožnje
- !!!!!! 

Vir :internet; obdelava Brane Legan 

Vir: AMZS; obdelava Brane Legan 

34 

Sodobno pridobivanje znanja motorista 
– usposabljanje kandidatov za voznike motornih koles

Vir: internet; obdelava Brane Legan 
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Sodobno pridobivanje znanja voznika 
– nadaljnje usposabljanje za varno vožnjo na namenskem poligonu

TEORIJA – dinamika  motocikla, vpliv fizike in pnevmatik na vožnjo, osnove varne vožnje 
PRAKTIČNI DEL – prenos teorije v prakso, vadba veščin VV v vodenju in spremembi smeri, vožnje 
v ovinkih, osvajanju zaviranja v sili, umikanju nevarni oviri 

Strokovni inštruktorji – skupinsko delo z individualnim pristopom 

36 

Sodobno pridobivanje znanja voznika 
– nadaljnje usposabljanje za varno vožnjo - poligon

AMZS Cvv Vransko 
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Raziskava AMZS Centra varne vožnje 

38

Teoretično usposabljanje: 
 Cesta, promet in prepoznavanje nevarnosti

 Zavedanje tveganja pri vožnji z motociklom

 Izogibanje nevarnostim – prepoznavanje in preprečevanje

 Preverjanje in obnovitev veščin obvladovanja in vodenja motocikla na poligonu

Praktično usposabljanje:
 Voznik pred vožnjo, začetek vožnje, med vožnjo, zaključek vožnje

 Uporaba veščin varne vožnje v vsakdanjem prometu

 Uveljavljanje načel defenzivne vožnje

 Uveljavljanje načel varčne vožnje

 Ugotavljanje zatečenega stanja znanja voznika

 Spremljanje voznika/voznice v napredku pridobivanja znanja

 Spremljanje spreminjanja načina vožnje, udeležbe in obnašanja v prometu

Sodobno pridobivanje znanja voznika
– prenos pridobljenega dodatnega znanja v vsakdanji promet
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Današnji povprečen slovenski motorist: 
• Predstavnik srednje generacije
• Ekonomsko dokaj neodvisen in normalno situiran
• Ima družino in odraščajoče ali že odrasle otroke
• Prehaja iz športnega, enodnevnega motorista v potovalnega motorista
• Sezonski motorist

Iz povprečja izstopa: 
• Amatersko ukvarjanje s športnim motociklizmom – soft enduro, trial,

motocikel samo za dirkališče,
• Vsakdanja uporaba motocikla – veliki skuterji, “naked” motocikel manjše

prostornine
• Podaljšana sezona – že skozi celo leto

Zaključek  

40 

amzs.si 
Cvv.amzs.si,  

www.facebook.com/amzs.si 
080 2636 

41 



Razvoj varnostnih sistemov  
v sodobnih vozilih
Roman Šimenc, Tomaž Vreček in Uroš Ferlin  
Autocommerce d. o. o.
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Vsaka	  vožnja	  z	  
vozilom	  Mercedes-‐
Benz	  je	  “Intelligent	  
Drive”	  v	  nešte=h	  
voznih	  situacijah.	  
Oglejte	  si,	  kako	  
lahko	  različni	  sistemi	  
podprejo	  in	  zašči=jo	  
voznika	  kot	  tudi	  
potnike	  v	  vozilu.	  

Nekatere	  funkcije	  so	  opcijske	  ali	  pa	  niso	  na	  voljo	  na	  vseh	  trgih	  oziroma	  modelih.	  Vozil.	  

Mercedes-‐Benz	  Intelligent	  Drive	  

Assistent Plus za 
prilagoditev luči Asistenca za mrtvi kot DISTRONIC PLUS s 

krmilnim asistentom in 
Stop&Go-Pilotom 

4MATIC 
Aktivna asistenca za 
ohranjanje smeri LED-Žarometi 

Inteligentni 
sistem LED 
luči 

ATTENTION 
ASSIST 
asistent 
pazljivosti 

ESP®/ ABS / BAS 

Aktivna asistenca za 
parkiranje z 
PARKTRONIC 

Kamera 360° 
PRE-SAFE® Zavore z 
zaznavanjem pešcev 

BAS PLUS z 
asistentom za 
vožnjo skozi 
križišče 

PRE-SAFE® 
PLUS za zadnji 
del vozila 

COLLISION 
PREVENTION 
ASSIST (PLUS) 
Opozorilo pred 
trkom  

PRE-
SAFE® 

Asistent Plus za 
boljšo vidljivost 
ponoči 
samo za S-Klaso 
(222)	  

Asistenca za 
prepoznavanje 
prometnih znakov 

Asistenca za bočni 
veter 

Mercedes-‐Benz	  Intelligent	  Drive	  

7 

Mercedes-Benz Intelligent Drive – Pregled sistemov 

Aktivna asistenca za ohranjanje smeri  
Z impulznim vibracijami na krmilu, pri vožnji čez polno črto opozarja pred 
nenamerno zapustitvijo voznega pasu in s pomočjo enostranskega 
zaviranja popravlja smer vožnje. Sedaj z enostranskim zaviranjem reagira 
tudi pri prekinjeni črti v primeru nasproti vozečega prometa, zajema tudi 
hitra prehitevajoča in prehitevalna vozila. 

8 Asistenca za mrtvi kot  
Opozarja optično in v primeru aktiviranja smernika tudi akustično, na vozila 
v mrtvem kotu. Tako lahko v zadnjem momentu pomaga preprečiti stranski 
trk vozila s pomočjo enostranskega zaviranja. 

9 Assistent Plus za prilagoditev luči  
Omogoča prilagajanje svetlobnega snopa luči brez bleščanja na vozila, 
katera se nahajajo v svetlobnem snopu, tako, da zatemni določen del v 
katerem se nahaja druga vozila. 

Kontakt za film:

g. Tomaž Vreček
Autocommerce, d.o.o.

Baragova ulica 5
SI-1113 Ljubljana

E: vrecek@autocommerce.si 
T: +386 1 58 83 55 5
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Mercedes-‐Benz	  Intelligent	  Drive	  

4 

Mercedes-Benz Intelligent Drive – Pregled sistemov 

PRE-SAFE® Zavore z zaznavanjem pešcev  
Zavira samodejno ne glede na reakcijo voznika. Pri tipični mestni 
vožnji lahko prepreči ali omili poškodbe trčenje vozila s pešci in 
mirujočimi vozili. 

5 PRE-SAFE® PLUS za zadnji del vozila  
Zazna bližajoč nalet vozila od zadaj, pri tem se vklopijo opozorilne 
utripalke, zavore so na polno aktivirane s tem se zmanjša premik vozila 
naprej in tako zmanjša izpostavljenost potnikov v vozilu. PRE-SAFE® 
se aktivira tik pred trkom. 

6 PRE-SAFE ® 

Sproži se tik pred nevarnostjo nezgode, preventivna zaščita potnikov z 
reverzibilnimi zategovalniki varnostnih pasov. 

Mercedes-Benz Intelligent Drive – Pregled sistemov 

1 1 COLLISION PREVENTION ASSIST (PLUS) Opozorilo pred trkom 
  
Optično opozarja voznika na premajhno varnostno razdaljo, dodatno 
akustično opozorilo pri nevarnosti trka in ponuja adaptiven zavorni 
asistent, kateri ojača nezadostno zaviranje voznika v kritičnih situacijah. 
PLUS: v primeru, da voznik ne odreagira lahko sistem delno avtonomno 
zavira (do 60%) in tako omeji posledice trka. 

2 DISTRONIC PLUS s krmilnim asistentom  in Stop&Go-Pilotom  
Razbremeni voznika pri nadzoru varnostne razdalje, samodejen pri 
Stop & Go prometu. Novost je krmilni asistent, kateri podpira voznika 
pri prečni vožnji vozila tako, da v lažjih ovinkih samodejno krmili, kar je 
na razpolago tudi v zastojih prometa. 

3 BAS PLUS z asistentom za vožnjo skozi križišče  
Odvisno od situacije, tako, da lahko ojača zaviranje voznika do 
polnega zaviranja in prvič lahko reagira tudi na prečni promet in 
pešce.  

Mercedes-‐Benz	  Intelligent	  Drive	  
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Mercedes-‐Benz	  Intelligent	  Drive	  

7 

Mercedes-Benz Intelligent Drive – Pregled sistemov 

Aktivna asistenca za ohranjanje smeri  
Z impulznim vibracijami na krmilu, pri vožnji čez polno črto opozarja pred 
nenamerno zapustitvijo voznega pasu in s pomočjo enostranskega 
zaviranja popravlja smer vožnje. Sedaj z enostranskim zaviranjem reagira 
tudi pri prekinjeni črti v primeru nasproti vozečega prometa, zajema tudi 
hitra prehitevajoča in prehitevalna vozila. 

8 Asistenca za mrtvi kot  
Opozarja optično in v primeru aktiviranja smernika tudi akustično, na vozila 
v mrtvem kotu. Tako lahko v zadnjem momentu pomaga preprečiti stranski 
trk vozila s pomočjo enostranskega zaviranja. 

9 Assistent Plus za prilagoditev luči  
Omogoča prilagajanje svetlobnega snopa luči brez bleščanja na vozila, 
katera se nahajajo v svetlobnem snopu, tako, da zatemni določen del v 
katerem se nahaja druga vozila. 

Mercedes-‐Benz	  Intelligent	  Drive	  

Mercedes-Benz Intelligent Drive – Pregled sistemov 

10 

11 

12 

Asistent Plus za boljšo vidljivost ponoči  
Opozarja na nevarnost oziroma je pozoren na pešce ali velike živali. 
Pop-Up Funkcija in markiranjem nevarnosti z rdečim pravokotnikom. 
Zaznanega pešca se osvetli s funkcijo Spotlight. 

Aktivna asistenca za parkiranje z PARKTRONIC  
Omogoča samodejno parkiranje s pomočjo samodejnega krmiljenja in 
zaviranja. Zaznava možnost bočnega in prečnega parkiranja. Po 
samodejnem bočnem parkiranju lahko tudi samodejno zapusti parkirni 
prostor. 

Kamera 360°  
Omogoča parkiranje in manevriranje s panoramskim pogledom. S ptičje 
perspektive ali drugih pogledov, lahko vozilo in njegovo okolico 
opazujemo na COMAND zaslonu.  
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Mercedes-‐Benz	  Intelligent	  Drive	  

Mercedes-Benz Intelligent Drive – Pregled sistemov 

16 

17 

18 

19 

LED Žarometi 
Ponuja dolgo življenjsko dobo, dnevne luči in visoka energetska 
učinkovitost v primerjavi s klasičnimi žarometi. 

Asistenca za bočni veter 
Lahko nadzoruje smer vožnje s podporo ESP® ali prilagoditvijo ABC 
podvozja. 

ESP® / ABS / BAS 
ESP® za podporo stabilnosti, ABS doseže vodljivost pri zaviranju v sili 
medtem ko BAS glede na refleksno zaviranje voznika, poveča zavorno 
moč na maksimum. 

4MATIC 
Zagotavlja polno moč pri speljevanju in pospeševanju tudi na slabši cesti. 
Stalni 4 kolesni pogon ne potrebuje reakcijskega časa za vklop. 

Mercedes-‐Benz	  Intelligent	  Drive	  

Mercedes-Benz Intelligent Drive – Pregled sistemov 

13 

14 

15 

Asistenca za prepoznavanje prometnih znakov  
Sedaj polega omejitev hitrosti zazna tudi prepoved prehitevanja in preklic 
le tega. Z ustrezno vizualno in akustično signalizacijo lahko opozori pred  
prepovedjo vožnje (vožnja v napačno smer). 

ATTENTION ASSIST asistent pazljivosti  
Obvešča voznika o stopnji pozornosti oziroma pazljivosti v času vožnje  
glede na zadnji odmor. Možnost prilagoditve stopnje občutljivosti, opozarja 
v razširjenem območju hitrosti (60-200 km/h). Pred povečano 
nepazljivostjo in utrujenostjo v kombi inštrumentu, opozoril voznika na 
naslednji postanek. 

Inteligentni sistem luči  
Samodejno se prilagaja različnim pogojem v prometu in individualno 
prilagodi svetlobo za optimalno vidljivost. 



Kontakt za film:

g. Tomaž Vreček
Autocommerce, d.o.o.

Baragova ulica 5
SI-1113 Ljubljana

E: vrecek@autocommerce.si 
T: +386 1 58 83 55 5

 Mercedes-Benz Intelligent Drive 
bližnja prihodnost 



Masovne prometne nesreče  
v Sloveniji – vrste, pojavnost  
ter odgovornost 
Ljubo Zajc
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POJEM “MNOŽIČNA PROMETNA NESREČA”  
GLEDE NA POSLEDICE 

 
 
 
MNOŽIČNA PROMETNA NESREČA 
 
-  VEČJE ŠTEVILO UDELEŽENIH VOZIL 
-  VEČJE ŠTEVILO MRTVIH 
-  VEČJE ŠTEVILO TELESNO POŠKODOVANIH 
-  OKOLIŠČINE ZAHTEVAJO INTERVENCIJO TER 

 USKLAJENO DELOVANJE VEČ SLUŽB 
 
 
MNOŽIČNA PROMETNA NESREČA 
 
-  PROMETNA NESREČA Z VEČJIMI OVIRAMI 

 PROMETA, RAZLITJEM NEVARNIH SNOVI, 
 ONEMOGOČEN PROMET,…, KAR ZAHTEVA 
 INTERVENCIJO VEČ SLUŽB 

   VSEBINA: 
 

 
 
 
 
• POJEM “ MASOVNA PROMETNA NESREČA ” 

• VZROKI IN DEJAVNIKI   

• PREISKOVANJE  

• ODGOVORNOST  

• VPLIV ZAVAROVALNIC NA MASOVNE PROMETNE NESREČE 

• ZAKLJUČEK 
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POGOSTI DEJAVNIKI IN VZROKI MASOVNIH NESREČ 
 
 

 
-   NEPRIČAKOVANA POLEDICA,  

-   NEPRIČAKOVANO SPOLZKO VOZIŠČE, 

-   NEPRIČAKOVANA OVIRA NA CESTI, 

-   NEPRIČAKOVANA ZMANJŠANA VIDLJIVOST ZARADI 
 MEGLE, SNEGA, DEŽJA…. 

-   VEČJA GOSTOTA PROMETA, 

-   VEČJE HITROSTI VOZIL, 

-   NEPRILAGOJENE HITROSTI VOZIL, 

-  NEZADOSTNE VARNOSTNE RAZDALJE, 

POJEM “MNOŽIČNA PROMETNA NESREČA”  
GLEDE NA NJEN NASTANEK 

 
 
 
 
MASOVNA PROMETNA NESREČA JE NESREČA, KJER ZARADI 
PRVEGA TRČENJA PRIHAJA DO NASLEDNJIH POSAMEZNIH MED 
SEBOJ POVEZANIH ALI NEPOVEZANIH TRČENJ, PRI KATERIH IMAMO 
NAJPOGOSTEJE VEČ POVZROČITELJEV. 
 
UDELEŽENI VOZNIK JE LAHKO V VLOGI POVZROČITELJA IN ŽRTVE. 
 
 
VSA TRČENJA SKUPAJ DAJEJO VIDEZ ENE VEČJE NESREČE = 
“MASOVNA NESREČA” ! 
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KLJUČNA CILJA PREISKOVANJA MNOŽIČNE  
PROMETNE NESREČE 

•    ČIM BOLJ SE PRIBLIŽATI ABSOLUTNI RESNICI, 
 

•    ZBRATI ČIM VEČ INFORMACIJ TER DOKAZOV,  S 
 KATERIMI UDELEŽENCE NESREČ RAZBREMENIMO ALI 
 OBREMENIMO Z ODGOVORNOSTJO ZA KAZNIVO 
 RAVNANJE. 

 

PREISKOVANJE MNOŽIČNE PROMETNE NESREČE 

KLJUČ USPEHA IN KVALITETE PREISKAVE JE V KVALITETI 
MISELNEGA PROCESA VODJE PREISKAVE NESREČE! 

  
  

-   SISTEMATIČNOST (induktivno/deduktivno, zlata 
 kriminalistična vprašanja, verzije, načrt,…), 

-   SKEPTICIZEM, 
-  KREATIVNOST, 
-  INTUICIJA, 
 
 

 

V NEKATERIH DRŽAVAH ZDA, OBSTAJA ZAKONSKA OBVEZNOST OZ. 
DOVOLIJO PREISKOVALCEM, DA IMAJO ZA KVALITETNO PREISKAVO 
MNOŽIČNE PROMETNE NESREČE NA VOLJO MAX. ENO LETO! 
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KLJUČNE INFORMACIJE IZ PREISKAVE MNOŽIČNE  
PROMETNE NESREČE – VOZNIK 

•   PSIHOFIZIČNO STANJE VOZNIKA (UTRUJENOST, 
 ZDRAVILA,…), 

•   UPORABA PRIPOMOČKOV ZA VOŽNJO (OČALA, LEČE), 

•   MOTNJE POZORNOSTI MED VOŽNJO TIK PRED TRČENJEM 
 (TELEFON, NAVIGACIJA, HRANJENJE, …), 

•   ŠTEVILO TRKOV VOZNIKOVEGA VOZILA, 

•   NATANČEN OPIS OKOLIŠČIN PRED MED IN PO NESREČI   
 (OD KOD JE OPAZOVAL DOGODKE PO NESREČI IN KAJ JE 
 VIDEL, SLIŠAL…)   

PREISKOVANJE MNOŽIČNE PROMETNE NESREČE – 
REKONSTRUKCIJA 

•    PRED ZAČETKOM PREISKOVANJA, MNOŽIČNO PROMETNO 
 NESREČO RAZDELITI NA VEČ MED SEBOJ LOČENIH 
 POSAMEZNIH PREISKOVALNIH DELOV (sektorje), KI JIH JE NA 
 KONCU POTREBNO POVEZATI V CELOTO (KRITERIJI: 
 RAZLIČNI KRAJI, ČASI, SMRT, TELESNE POŠKODBE, 
 ZAHTEVNOST PREISKAVE POSAMEZNE NESREČE,…), 

 
•    ODKRITI IN PREISKATI DEJAVNIKE NESREČE (ČLOVEŠKE, 

 CESTNE, OKOLJSKE TER DEJAVNIKE UDELEŽENIH VOZIL) 
 TER JIH POVEZATI Z ZAKONSKO OBVEZNOSTJO STORITVE 
 ALI OPUSTITVE NEKEGA DEJANJA, 

 
 

•    PREISKAVA MORA ZADOVOLJITI STANDARDE 
 REKONSTRUKCIJE PROMETNE NESREČE (REKONSTRUKCIJA ŠE NI 
 ANALIZA VZROKOV, JE LE DEL VZROČNE ANALIZE, NAJPOGOSTEJE NAM DA ODGOVORE NA KOT 
 TRČENJA TER HITROST VOZIL), 
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KLJUČNE INFORMACIJE IZ PREISKAVE MNOŽIČNE  
PROMETNE NESREČE – CESTA 

•    PROJEKTIRANJE IN OPREDELJENE VRSTE OGROŽANJ 
 VARNOSTI OB IZGRADNJI ODSEKA CESTE Z ZGODOVINO 
 SPREMINJANJA  ZAŠČITNIH UKREPOV, 

 

•    STANJE VOZIŠČA PO MINUTAH TER URAH PRED NESREČO, 

•    INFORMACIJE IZ ZASLIŠANJ (VODSTVA UPRAVLJAVCEV 
 CEST, OPERATIVNIH VZDRŽEVALCEV, NADZORNIKOV, 
 CESTNINARJEV) O NJIHOVIH ZAKONSKIH OBVEZNOSTIH IZ 
 NASLOVA: 

 -  upravljanja ceste iz vidika vrste in stopnje različnih   
 ogrožanj ter njihovih načrtov in ukrepov za njihov   
 nastanek, 

 -  vrsta vzdrževalnih del na cestišču tik pred nesrečo, 
 -  število, vrsta ter časi nadzorov ceste, 
 -  spremenjena prometna ureditev na mestu nesreče glede na  

 vrsto in stopnjo ogrožanja (kdaj, kje, zakaj), 
  

KLJUČNE INFORMACIJE IZ PREISKAVE MNOŽIČNE  
PROMETNE NESREČE – VOZILA 

•   KVALITETNE FOTOGRAFIJE IN OPIS POŠKODB VOZIL (KOLIKO 
 SILE GIBANJA UDELEŽENEGA VOZILA SE JE SPROSTILO OB 
 POSAMEZNIH TRČENJIH), 

 
•   KOLIKOKRAT JE KATERO VOZILO TRČILO, KDAJ TER S KOM, 
 
•   POLOŽAJ VOZILA PRED, MED IN PO TRČENJU, 

•   “ČRNE SKRINJICE” (BLACK BOX, SPY BOX,….), 
 
•   TEHNIČNA BREZHIBNOST VOZILA . 
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KLJUČNE INFORMACIJE IZ PREISKAVE MNOŽIČNE 
PROMETNE NESREČE – VREMENSKE IN OSTALE  

OKOLIŠČINE POVEZANE Z VREMENOM 

•   VREMENSKI POJAVI NA KRAJU NESREČE (VRSTA, 
 POGOSTOST TER STOPNJA OGROŽANJA VARNOSTI 
 RAZLIČNIH UPORABNIKOV CESTE), 

•   ZGODOVINA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE 
 OPREDELJENIH  NARAVNIH GROŽENJ VARNOSTI NA 
 MESTU NESREČE, 

•    KONKRETNE INFORMACIJE O VREMENSKIH NAPOVEDIH, 
 POSREDOVANIH JAVNOSTI S STRANI PRISTOJNIH 
 SLUŽB, 

•    ČASOVNI POTEK (PO URAH IN MINUTAH) VREMENSKEGA 
 POJAVA NA KRAJU NESREČE, 

   

KLJUČNE INFORMACIJE IZ PREISKAVE MNOŽIČNE 
PROMETNE NESREČE – CESTA 

  -  Informiranje (časovna preglednica, ter kdo in kako)  
  uporabnikov ceste s poudarkom na specifičnih  
  informacijah (vrsta informacije ter njihova uporabnost v 
  smislu preprečitve ogrožanja voznikov na konkretni  
  lokaciji nesreče), ki so se neposredno nanašale na mesto 
  nesreče. 
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ODGOVORNOST ZA MASOVNO NESREČO OZ.  
POSAMEZNE NESREČE 

NIHČE    oz. vremenski pojav kot je npr. burja, ki je  
   dvigovala in nosila sneg po zraku in vozišču. 

 
 
UPRAVLJALEC CESTE  iz naslova upravljanja, vzdrževanja, nadzora, 

   prometne ureditve ter nalog rednega  
   vzdrževanja. 

 
 
VOZNIK   iz naslova prometnih pravil. 
 
 
SOODGOVORNOST 

•    INFORMACIJE O TEM ALI BI SE DALO VOZNIKE ZAŠČITITI 
 PRED NEVARNOSTJO KONKRETNEGA VREMENSKEGA 
 VPLIVA: 

 -  kdo, 
 -  s kakšnimi ukrepi ter 
 -  kdaj. 

 
•    TE INFORMACIJE JE POTREBNO POVEZATI Z ZAKONSKIMI 

 DOLŽNOSTMI POSAMEZNIH SLUŽB (POLICIJA, 
 UPRAVLJALEC CEST, NACIONALNI CENTER ZA 
 INFORMIRANJE…), TER POISKATI VZROČNO ZVEZO MED 
 OPUSTITVIJO OZ. STORITVIJO IN POSLEDICAMI, KI SO 
 NASTALE. 

 

KLJUČNE INFORMACIJE IZ PREISKAVE MNOŽIČNE  
PROMETNE NESREČE – VREMENSKE IN OSTALE  

OKOLIŠČINE POVEZANE Z VREMENOM 
 



XXI. SEMINAR S PODRO:JA AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

56

Drivers

Vehicles

Road Safety

Prevention

• Directive 2008/96/EC of the European Parlament and of 
the Council of 19th November on Road Infrastructure 
Safety Management,

• Zakon o javnih cestah (vsaka država mora zagotoviti 
poročilo o vsaki smrtni nesreči na cesti, ki predstavlja del 
evropskega cestnega koridorja),

• Raziskava in analiza dejavnikov prometne nesreče s 
strani neodvisnih raziskovalcev ( vodja, zdravnik -
psiholog, ocenjevalec varnosti cestne infrastrukture, 
strokovnjak s področja vozil, policist)

CILJ RAZISKAVE: OPREDELITEV KONKRETNIH UKREPOV ZA
PREPREČITEV PRIHODNJIH TOVRSTNIH NESREČ

NEODVISNA RAZISKAVA PROMETNE NESREČE –
JAVNA AGENCIJA ZA VARNOST CESTNEGA PROMETA

UKREPI ZA PREPREČITEV MNOŽIČNIH NESREČ 

•  JAVNA  AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA 

•  UPRAVLJALEC CESTE  

•  ZAVAROVALNICE 

•  OSTALI 



XXI. SEMINAR S PODRO:JA AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

57

MLADINA 35 Trinajst mrtvih na cestah v enem vikendu, 
od tega kar sedem na ljubljanski obvoznici 
pred predorom Golovec 

Nevarnost v cestnem prometu

Prejšnji vikend se je zdelo, kot da gre v prometu vse narobe, 
slutnji pa pritrjujejo tudi statistični podatki in odstop ministra 
za promet.
PETER PETROVČIČ 5. 9. 2007

UKREPI UPRAVLJALCA CESTE

VARNOST CESTNEGA PROMETA KOT DEL UPRAVLJANJA CESTNEGA 
OMREŽJA – ALI ČESA DRUGEGA? 



XXI. SEMINAR S PODRO:JA AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

58

Austroads (2009b) states that Safe System principles are the basis 
for road safety programs in Australia and that: The Safe System 
seeks to ensure that no road user is subject to forces in a collision 
which will result in death or an injury from which they cannot 
recover. It recognises that road user error cannot be completely 
eliminated (although it can be reduced), so the road transport 
system must therefore be designed to make collisions survivable. 
This is achieved through a combination of design and maintenance 
of roads and roadsides, design of vehicles and their safety 
equipment, speed management, and having alert and compliant 
road users.  

TEMELJNI PRINCIP ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI 
AVSTRALSKIH UPRAVLJALCEV CEST 

        NUJNI UKREPI 
 
 
1.  Sprejeti varnost kot del upravljanja in sprejeti 

 soodgovornost za mrtve in poškodovane. 
 
2.  Prisluhniti uporabnikom cest in odpraviti 

 uradniško modrost in ignoranco do njihovih 
 stališč, mnenj in predlogov. 

 
3.  Takoj odpraviti ostanke legalističnega odnosa 

 do javnosti, kjer sta mednarodna usklajenost in 
 strokovna popolnost  predpisa bolj pomembna 
 kot sedem mrtvih. 

 
4.  Na področju varnosti cestnega prometa si 

 morajo upravljalci postaviti jasne cilje, ki so 
 merljivi, preverljivi, primerljivi in realni (v letu 
 2008 npr. 60% manj mrtvih na območjih del na 
 cesti,...). 
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Management Related Civil Liability Risk

AP-R412-12 Published August 2012

NAČRT UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ODŠKODNINSKIH 
ODGOVORNOSTI AVSTRALSKIH UPRAVLJALCEV CEST

6 PROGRAMS OF WORK AND SERVICE DELIVERY.....................................................21 

6.1 Consistently Following Documented Strategies, Policies, Standards and Procedures ......... 21 

6.2 Objectively Determined and Prioritised Programs of Work................................................21

6.3 Understanding the Implications of Acting and Not Acting .................................................21 

6.4 The Importance of Timely Action....................................................................................22 

6.5 ‘Right First Time’ – Logical, Effective Actions....................................................................22 

6.6 Innovation ....................................................................................................................23 

6.7 The Vital Importance of Inspection Systems ....................................................................23 

6.8 Providing Officers with the Necessary Tools and Training...................................................23 

6.9 Warning Signage ............................................................................................................23

UKREPI POLICIJE 

•    POSODOBITEV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA 
 PREISKOVANJE MNOŽIČNIH PROMETNIH NESREČ, 

•    POSODOBITEV TAKTIKE IN METODIKE PREISKOVANJA Z 
 INFORMATIZACIJO PREISKOVALNIH POSTOPKOV, 

•    DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ZA 
 NEKVALITETNO PREISKAVO, 

•    OPREDELITEV POLICIJSKIH UKREPOV TER UKREPOV 
 DRUGIH ZA PREPREČEVANJE BODOČIH TOVRSTNIH 
 NESREČ. 
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VLOGA ZAVAROVALNIC PRI PREPREČEVANJU  
TOVRSTNIH ŠKOD 

FORMALNI/ NEFORMALNI PRITISKI NA: 
 
•     CELOSTNO KVALITETO PREISKAVE,   
•      DOKAZOVANJE ODGOVORNOSTI,  
•      PRVENTIVNE AKTIVNOSTI POLICIJE, UPRAVLJALCEV CEST IN OSTALIH, 
•      KVALITETO POSAMEZNIH PREISKOVALNIH DEJANJ (fotografij, skic,…). 
 
KLJUČNI VZVODI VPLIVANJA: 

• ZAVAROVANJE ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI UPRAVLJALCEV CEST, 
 
• DOGOVOR ZAVAROVALNIC O ODŠKODNINAH, 
 
• SODELOVANJE ZAVAROVALNIŠKIH PREISKOVALCEV S POLICISTI, TOŽILCI 
IN PREISKOVALNIMI SODNIKI. 



Prometne površine za  
starejše voznike
dr. Peter Lipar 
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prometnotehniški inštitut
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Podatki za leto 2013
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Radi bi podaljšali 
mobilnost starejših

Zdravstveni problemi starejših voznikov

- manjša ostrina vida
- manjša občutljivost za barve in svetlobo
- zožanje vidnega polja
- naglušnost
- bolezni centra za ravnotežje
- daljši reakcijski čas
- slabša spretnost rok
- slabša koordinacija med zaznavo in motoriko
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Smrtne nesreče glede na 
starost in položaj

Povzročajo majhno število nesreč – hude posledice (za sebe)
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Predlagane izboljšave:

- V križiščih
-preglednost
- vodenje levih zavijalcev
- zamenjava klasičnih križišč s krožnimi
- močnejše in večje rdeče luči na semaforjih

- Pri prometni signalizaciji:
- uporaba večjih znakov z večjim fontom
- bolj logični znaki
- boljši materiali – večja vidnost
- opozorilna predhodna signalizacija

- Boljše vodenje prometa s horizontalno signalizacijo
- boljši materijali za oznake
- elementi morajo biti logično oblikovani

- Ostale izboljšave
- daljši pospeševalni pasovi na avtocestah
- boljša osvetlitev

Vzroki za nastanek prometnih nesreč 65+



XXI. SEMINAR S PODRO:JA AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

66

Težave voznikov v križišču:
- razpoznavanje znakov – 27%
- vožnja skozi križišče – 21%
- razpoznavanje začetka pasu za leve zavijalce – 20%
- zavijanje levo v križišču – 19%
- sledenje horizontalni signalizaciji – 17%
- odzivanje na prometne znake – 12%

Z leti postaja bolj pomembno:

- osvetlitev križišč – 62%
- horizontalna signalizacija v križiščih – 57%
- število pasov za leve zavijalce – 55%
- širina voznih pasov – 51%
- kanaliziranje prometa z otoki – 47%
- velikost prometnih znakov v križišču – 42%

50% nesreč seniorjev se zgodi v križiščih
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Poudarjeno kanaliziranje

Kot križanja
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Uvoz v križišče s kanaliziranjem in pospeševalnim 
pasom

Uvoz v križišče brez kanaliziranja
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Oblikovanje pasov za levo zavijanje

Raziširitev pasu pri levem zavijanju
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No offset

Aligned

Positive  
offset

Positive Offset

Restricted 
Line of 
Sight

Improved 
Line of Sight

Recommended Offsets:

• 4 ft - passenger cars 

• 6 ft - trucks



XXI. SEMINAR S PODRO:JA AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

71

Predhodna opozorilna signalizacija

Poudarjena prepoved zavijanja levo ob rdeči luči –
še posebno pri ostrokotnih križiščih

Slabo                                              Dobro
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Jasno označevanje enosmernih cest

Opozorilo na naslednjo signalizacijo
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Drugačni časi prečkanja in dopolnilni pojasnili znaki
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Zakaj večja stopnja nesreč na Zakaj večja stopnja nesreč na Zakaj večja stopnja nesreč na Zakaj večja stopnja nesreč na 
označenih prehodihoznačenih prehodihoznačenih prehodihoznačenih prehodih
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Konfliktne točke

Krožna križišča: 
- enopasovni uvozi
- prehodi za pešce umaknjeni
- dvignjeni ločilni otoki
- pravilna osvetlitev

89% znižanje nesreč s smrtnimi izidi
76% znižanje nesreč s poškodbami
39% znižanje vseh nesreč



XXI. SEMINAR S PODRO:JA AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

79

Turbo krožno križišče

Izbira tipa turbo krožnega križišča je odvisna od prevladujoče 
smeri glavnega prometnega toka.

Standardni tip turbo krožnega križišča
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Nasplošno: velikost črk in številk na znakih naj bo 
večja (za 30%)

Priključki, izvennivojska križišča:

- število pasov na znaku naj bo takšno, kot je
dejansko na vozišču
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Sprememba fontov in razporeditve črk na znaku
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LED osvetlitev znaka
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Postavitev semaforjev nad vsakim 
voznim pasom

Reflektna obroba semaforske glave
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V krivinah R< 1000m – sredinski reflektni markerji

Dvojna rdeča luč
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Boljša vidljivost horizontalnih oznak

Retrorefleksivni markerji na robnikih.
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Črno-bele termoplastične talne označbe. 

Poudarjanje horizontalnih krivin z 
reflektnimi markerji in dvojno ločilno črto
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Rumble strips – zarezan asfalt
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Skrbna označitev nivojskega žel. prehoda

Predhodna označitev del na cesti
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TWLT – neprimerni za starejše voznike

Detajli
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Vidno polje
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Levo: priključitev pod širšim kotom, hitrosti so 
večje, vidljivost pešcev je slabša. 
Desno: priključitev pod ožjim kotom, hitrosti so 
manjše, vidljivost pešcev je boljša
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Kolesarski pas in vzdolžni parkirni prostori 
povečajo efektivni zavijalni radij, kar je 
ugodno za starejše voznike



Aktualna sodna praksa 
Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije s poudarkom  
na avtomobilskih zavarovanjih
dr. Maja Ovčak Kos 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Vsebina 

7) Zavarovančev zahtevek zoper zavarovalnico – začetek teka 
zastaralnega roka

8) Avtomobilsko kasko zavarovanje – razlaga splošnih 
zavarovalnih pogojev

9) Regres – subrogacija – delavec zavarovanca

10) Omejitev regresnega zahtevka – deljena odgovornost

11) S področja odškodninskega prava:

a) Vrnitev neutemeljeno plačane odškodnine za nepremoženjsko 
škodo (195. člen OZ)

b) Valorizacija rente

Vsebina 

1) AO – pojem uporaba vozila

2) AO – aktivna stvarna legitimacija posrednih oškodovancev

3) AO – sklepčnost ugovora fingirane prometne nesreče zoper 
sopotnika kot oškodovanca

4) AO plus – vezanost na sodbo SEU C-162/13 in vpliv na 
razlago pojma prometne nesreče

5) AO plus – izguba zavarovalnih pravic – vožnja pod vplivom 
mamil – toksikološka preiskava

6) AO plus – subsidiarno poroštvo
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Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti –  
pojem uporaba vozila 

Sodba in sklep II Ips 415/2011 (20. 10. 2014) 

     Ali pojem uporaba vozila zajema okoliščine, kakršne so v konkretni 
zadevi, in sicer premik s traktorjem na dvorišču kmetije za 
prestavitev prikolice tega traktorja v skedenj? 

 
● Starejša sodna praksa: 
 pri napolnjevanju prav. standarda uporaba vozila izhajati iz namena 

obveznega zavarovanja (socializacija rizika), 
 ni odločilno, ali je škoda nastala na javni površini, 
 kriterij tipične prometne situacije, 
 vozilo služi svojemu namenu, če stoji ali je v gibanju brez 

priključenega motorja, 
 ni kritja, če je vozilo v funkciji delovnega stroja (vozilo kot pogonsko 

sredstvo; traktor kot delovni stroj na njivi ali drugi poljedelski 
površini, ker ni šlo za prometno situacijo). 

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti − pojem 
uporaba vozila 

Sodba in sklep II Ips 415/2011 (20. 10. 2014) 

● Tožnik je bil poškodovan v nesreči s traktorjem s prikolico pri 
spravilu bal sena na podstrešje skednja. 

 
● Ko je voznik traktorja prestavil v vzvratno prestavo, da bi 

prikolico prestavil v skedenj, je s prikolico prevrnil lestev, na 
kateri je bil tožnik. 
 

● Pri tem je tožnik padel in se poškodoval. 
 

● Tožnik je vložil tožbo, s katero je od zavarovalnice, pri kateri je 
lastnik traktorja zavaroval svoje vozilo, zahteval povračilo 
nepremoženjske škode. 
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Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti –  
pojem uporaba vozila 

Sodba in sklep II Ips 415/2011 (20. 10. 2014) 

Kaj je običajna funkcija (tega) vozila? 
 
● Evroavtonomen pojem – njegova presoja ne more biti prepuščena 

držav članicam, 
● pojem uporabe vozila ni mogoče omejiti na uporabo vozila v 

(cestnem) prometu, 
● ni ga mogoče vezati na kriterij tipične prometne situacije, 
● A fortiori zajete vse situacije v cestnem prometu, 
● Geneza sekundarne zakonodaje s področja zavarovanja civilne 

odgovornosti za uporabo vozil izkazuje tendenco k široki razlagi tega 
pojma, 

● Komisija: krita je vsa škoda, ne glede na to, ali je nastala pri uporabi 
vozila kot prevoznega sredstva ali delovnega stroja. 

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti –  
pojem uporaba vozila 

Sodba in sklep II Ips 415/2011 (20. 10. 2014) 

● Sodba SEU C-162/13 z dne 4. 9. 2014 
 razlaga določila 1. odst. 3. člena Direktive 72/166/EG, 
 pojem uporaba vozila zajema vsakršno uporabo vozila, ki je 

skladna z običajno funkcijo tega vozila. 
 
● VS RS 
 ker je do nesreče prišlo pri (vzvratni) vožnji traktorja z namenom 

premika na določeno mesto, je do nesreče prišlo pri uporabi 
vozila, skladni z običajno funkcijo tega vozila, 

 okoliščine konkretnega primera je treba subsumirati pod pojem 
uporaba vozila, ki ga zajema kritje iz obveznega zavarovanja, 

 tožbeni zahtevek je po temelju utemeljen. 
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Zavarovanje AO plus − razlaga pojma prometne nesreče – 
vezanost na sodbo SEU C-162/13 

Sklep II Ips 359/2011 (30. 10. 2014) 

● Škodni dogodek predstavlja nesreča, do katere je prišlo med 
baliranjem sena. 

 
● Na balirnem stroju, ki je bil pripet na traktor, je prišlo do napake, 

in ko jo je tožnik skušal odpraviti, ne da bi pred tem ustavil 
motor traktorja, je izgubil ravnotežje in valja balirnega stroja sta 
mu odtrgala desno roko med ramo in komolcem. 
 

● V času škodnega dogodka je imel tožnik pri toženi zavarovalnici 
sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO 
zavarovanje) ter zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih 
poškodb (AO plus zavarovanje). 

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti –  
pojem uporaba vozila 

Sodba in sklep II Ips 415/2011 (20. 10. 2014) 

● Ali gre za običajno funkcijo traktorja, ko je ta 
uporabljen kot delovni stroj na njivi? 
 

● VS RS: DA   
   (“nedvomno gre za običajno funkcijo traktorja – 

zavarovalno kritje obstoji;  II Ips 359/2011) 
● II DoR 382/2013 (30. 1. 2014) 
● III DoR 131/2014 (15. 12. 2014; delovni stroj med 

premikanjem) 
● Traktor kot pogonski agregat? 
● Običajne funkcije traktorja širše od avtomobila? 
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Zavarovanje AO plus − razlaga pojma prometne nesreče – 
vezanost na sodbo SEU C-162/13 

Sklep II Ips 359/2011 (30. 10. 2014) 

VS RS: 
 Zavarovalni pogoji AO plus omejujejo kritje na škodo nastalo v 

prometni nesreči vozniku. 
 Vendar zaradi vezanosti na sodbo SEU C-162/13 (ki pojem 

uporabe vozila ne omejuje na prometno nezgodo, temveč širi na 
opravljanje njegove običajne funkcije) ti zavarovalni pogoji NE 
morejo več predstavljati ustrezne materialnopravne podlage za 
odločitev. 

 
● AO plus predmet urejanja sekundarne zakonodaje? 
 
● Sodišče 1. st. mora v novem sojenju ugotoviti, kakšno funkcijo je 

opravljal traktor v času škodnega dogodka, ko se je premaknil 
naprej in povzročil tožniku škodo??? 

Zavarovanje AO plus − razlaga pojma prometne nesreče – 
vezanost na sodbo SEU C-162/13 

Sklep II Ips 359/2011 (30. 10. 2014) 

Ali zavarovanje AO plus krije konkretno škodo? 
 
● Stališče sodišča druge stopnje: 
 Zavarovanje AO plus v obravnavanem primeru škode ne 

krije, saj je bil traktor v funkciji delovnega stroja. 
 
 Splošni pogoji AO plus omejujejo zavarovalno kritje na 

škodo, ki jo utrpi voznik v prometni nesreči, kot jo 
opredeljuje ZVCP. 

 
 Tožbeni zahtevek je utemeljeno zavrnjen. 
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Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti −  
aktivna stvarna legitimacija posrednih oškodovancev 

Sodba II Ips 271/2010 (28. 11. 2013) 

 

    Ali so iz naslova obveznega avtomobilskega zavarovanja 
posredni oškodovanci upravičeni do odškodnine za svoje 
duševne bolečine zaradi posebne hude invalidnosti 
bližnjega v primeru, ko je ta bližnji kot voznik 
zavarovanega vozila sam odgovoren za prometno nesrečo 
in s tem tudi za svojo posebno hudo invalidnost? 

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti −               
aktivna stvarna legitimacija posrednih oškodovancev 

Sodba II Ips 271/2010 (28. 11. 2013) 

● Mož A je, ko je vozil osebni avtomobil svoje žene B, 
obvezno zavarovan pri toženi zavarovalnici, povzročil 
prometno nesrečo, v kateri je bil sam hudo telesno 
poškodovan. 

● Posledica njegovih poškodb je posebna hudo invalidnost. 

● Ker zaradi tega trpi duševne bolečine, je B zahtevala od 
tožene zavarovalnice denarno odškodnino na podlagi 
obveznega zavarovanja vozila, ki ga je ob škodnem 
dogodku vozil A. 
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Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti –  
sklepčnost ugovora fingirane prometne nesreče zoper sopotnika 

Sodba II Ips 27/2012 (16. 10. 2014) 

● Tožnica uveljavlja odškodnino iz naslova obveznega 
zavarovanja vozila, v katerem je bila kot sopotnica, ko je trčilo v 
drugo vozilo. 
 

● Tožena zavarovalnica je podala ugovor o prirejenosti 
(nameščenosti, fingiranosti) prometne nesreče. 
 

● Vprašanje zadostnosti toženkine trditvene podlage v zvezi z 
ugovorom fingirane nesreče, kadar odškodnino uveljavlja 
sopotnik v vozilu njenega zavarovanca? 

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti −  
aktivna stvarna legitimacija posrednih oškodovancev 

Sodba II Ips 271/2010 (28. 11. 2013) 

● NE 

● Tožnica ni tretji, temveč zavarovanka, zato na podlagi 15. člena 
ZOZP do odškodnine ni upravičena. 

● Ker je posebna huda invalidnost A posledica njegovega lastnega 
ravnanja, žena kot posredna oškodovanka do odškodnine za 
duševne bolečine ni upravičena niti po 17. členu ZOZP. 

● Obstoj civilne odgovornosti se tudi v primeru obveznega 
zavarovanja odgovornosti v prometu presoja po OZ. 

● Tožnici odškodnina po 2. odst. 180. čl. OZ ne gre, saj je A sam 
odgovoren za svojo posebno hudo invalidnost. 
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Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti –  
sklepčnost ugovora fingirane prometne nesreče zoper sopotnika 

Sodba II Ips 27/2012 (16. 10. 2014) 

● Za sopotnike to ne velja nujno - lahko so v nesrečo 
vpleteni brez njihove volje in soglasja (otrok, avtoštopar). 

 
● KDAJ JE UGOVOR SKLEPČEN? 
 Ugovor zoper sopotnike kot oškodovance je sklepčen le, 
    če se zatrjuje njihov pristanek za udeležbo v nameščeni 

nesreči ali sodelovanje pri nameščanju. 
 

● Trditve o sodelovanju voznikov NE zadoščajo. 

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti –  
sklepčnost ugovora fingirane prometne nesreče zoper sopotnika 

Sodba II Ips 27/2012 (16. 10. 2014) 

● Tožena zavarovalnica ima ugovor fingirane prometne 
nesreče tudi proti oškodovancu kot upravičencu po 
pogodbi o obveznem zavarovanju avtomobilske 
odgovornosti. 

 
● Tak ugovor je lahko utemeljen le, če se ugotovi, da je 

tožnica sodelovala pri dogovoru oz. nameščanju nesreče. 
 

● Prometne nesreče ni mogoče namestiti brez pristanka in 
sodelovanja voznikov v nesreči udeleženih vozil. 
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Zavarovanje AO plus − izguba zavarovalnih pravic − vožnja 
pod vplivom mamil 

Sodba II Ips 278/2011 (22. 5. 2014) 

● Jezikovna razlaga 4d tč. 3. čl. SP → ne omogoča domneve, 
da je voznik vozil pod vplivom mamil tudi v primeru, če se 
ugotovi njihova prisotnost v krvi na podlagi toksikološke 
preiskave. 

● Toksikološki pregled je več (zanesljivejše) kot strokovni 
pregled na podlagi zunanjih znakov motenj v vedenju. 

● VS RS: NE → upoštevaje sklepanje iz več na manj je širša 
razlaga omenjene določbe razumna in ni utemeljeno 
sklicevanje na taksativnost, v SP navedenih primerov vožnje 
pod vplivom mamil. 

Zavarovanje AO plus − izguba zavarovalnih pravic –  
vožnja pod vplivom mamil 

Sodba II Ips 278/2011 (22. 5. 2014) 

● Tožnik je na podlagi AO plus zavarovanja zahteval izplačilo zavarovalnine, 
ker se je poškodoval, ko je pri neprevidnem prehitevanju trčil v nasproti 
vozeče vozilo. 

● Na podlagi toksikološke preiskave po prometni nezgodi je bilo 
ugotovljeno, da je tožnikova kri pozitivna na mamila kanabinoide THC. 

● SP določajo izgubo zavarovalnih pravic, če je voznik pod vplivom mamil; 
pod vlivom mamil pa je, če se s strokovnim pregledom ugotovi, da kaže 
znake motenj v vedenju... (tč. 4d 3. člena SP). 

● Takšen strokovni pregled pri tožniku zaradi poškodovanosti ni bil mogoč, 
zato je bil opravljen toksikološki pregled. 

● Tožnik trdi, da, ker ni bil opravljen strokovni pregled, pogoji iz 4d tč. 3. 
odst. SP niso nastopili. ALI TO DRŽI? 
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Zavarovanje AO plus − subsidiarno poroštvo 
II Ips 123/2012 (23. 10. 2014) 

Določilo 2. odst. 3. člena toženkinih SP AO plus zavarovanja: 

● Zavarovalnica škode ne povrne, če je za škodo odgovorna druga 
oseba, ki je nedvomno plačila zmožna ali je za tako škodo 
zavarovana. 

● V tem primeru je zavarovalnica v okviru svojih kritnih obveznosti 
porok za plačilo odškodninskih obveznosti teh oseb pod 
pogojem,... 

● Če ta pogoj ni izpolnjen, se poroštvo zavarovalnice razteza le na 
tiste odškodninske terjatve, ki so nedvomno upravičene in 
primerne. 

Zavarovanje AO plus − subsidiarno poroštvo 
II Ips 123/2012 (23. 10. 2014) 

● Tožnik je imel pri toženi zavarovalnici zavarovanje AO plus. 

● Ponesrečil se je v prometni nesreči, za katero je odgovoren voznik A. 

● A je imel v času nastanka škodnega dogodka zavarovano vozilo. 

● Tožnik je na zavarovalnico povzročitelja prometne nesreče naslovil 
odškodninski zahtevek, ki ga je bila pripravljena poravnati le v 
manjšem znesku. 

● Tožnik s ponujenim zneskom ni bil zadovoljen in na ponudbo ni 
odgovoril. 

● Ali je toženka v skladu z določbami SP AO plus dolžna tožniku 
izplačati odškodnino? 
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Zavarovančev zahtevek zoper zavarovalnico − začetek  
teka zastaralnega roka  

Sodba II Ips 197/2011 (29. 5. 2014) 

    Ali v primeru, ko oškodovanec zahteva odškodnino 
od zavarovanca ali jo od njega dobi, začne teči 
zastaranje zavarovančevega zahtevka proti 
zavarovalnici od dneva: 

-  ko je oškodovanec sodno zahteval odškodnino od 
zavarovanca, 

-  ali od dneva, ko mu je zavarovanec škodo povrnil? 

Zavarovanje AO plus − subsidiarno poroštvo 
II Ips 123/2012 (23. 10. 2014) 

● Gre za subsidiarno poroštvo tožene zavarovalnice za plačilo 
odškodnine, ki bi jo morala tožniku izplačati zavarovalnica 
povzročitelja. 

● Ne drži, da bi moral tožnik zavarovalnici povzročitelja škode postaviti 
rok za plačilo odškodnine. 

● ZAKAJ ? Ker že zakonske določbe zavarovalnici nalagajo plačilo 
(nespornega dela) zavarovalnine ali odškodnine v roku, ki ne sme biti 
daljši kot 14 dni, šteto od dneva, ko je dobila obvestilo, da je 
zavarovalni primer nastal (943. člen OZ). 

● Izplačilo nespornega dela zavarovalnine ali odškodnine ne terja 
nobenih nadaljnjih ravnanj oškodovanca (npr. odgovora na ponudbo 
zavarovalnice, dodatne zahteve za plačilo nespornega dela 
odškodnine, pravde ipd.). 
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Zavarovančev zahtevek zoper zavarovalnico − začetek  
teka zastaralnega roka  

Sodba II Ips 197/2011 (29. 5. 2014) 

→ Nastop enega dejstva izključi upoštevanje drugega kot 
kriterija za presojo, kdaj je začelo zastaranje teči: 

A. Če je oškodovanec s strani zavarovanca prejel 
odškodnino → 

      izključena možnost, da bi zastaranje pričelo teči kasneje 
– z vložitvijo tožbenega zahtevka 

B. Če pa je vložen tožbeni zahtevek zoper zavarovanca → 
izključen kasnejši trenutek plačila kot kriterij za začetek 
teka zastaralnega roka. 

Zavarovančev zahtevek zoper zavarovalnico − začetek  
teka zastaralnega roka  

Sodba II Ips 197/2011 (29. 5. 2014) 

● V primeru, ko je vložen zahtevek zoper zavarovanca za plačilo 
odškodnine, začne teči zastaranje za zavarovančev zahtevek 
zoper zavarovalnico z dnevom vložitve tožbe pri sodišču. 

● Določba 4. odst. 357. člena OZ določa 2 časovna trenutka za 
začetek zastaranja tovrstnih zahtevkov: 

1. trenutek plačila s strani zavarovanca, 

2. trenutek vložitve tožbe v pravdi zaradi plačila odškodnine 
oškodovanca zoper zavarovanca 
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Zavarovanje avtomobilskega kaska − razlaga splošnih 
zavarovalnih pogojev − zavarovalni primer 

Sodba II Ips 375/2011 (18. 9. 2014) 

Ali je v konkretnem primeru nastal zavarovalni primer? 
 
● Sodišče 2. stopnje: 
 DA, 
 ni pomembna kazenskopravna kvalifikacija upoštevnega 

dejanskega stanja, 
 Splošni pogoji (SP) ne napotujejo na uporabo izrazov 

Kazenskega zakonika, 
 konkretni izpolnitveni način odtujitve vozila je zaobsežen v 

pojmu tatvine. 

Zavarovanje avtomobilskega kaska − razlaga splošnih 
zavarovalnih pogojev − zavarovalni primer 

Sodba II Ips 375/2011 (18. 9. 2014) 

● Tožnik je s toženko sklenil zavarovanje avtomobilskega kaska z 
dodatno kombinacijo K, katere sestavni del so bili SP. Predmet 
zavarovanja je bilo vozilo... 

 
● To vozilo je bilo tožniku odtujeno pred lokalom..., in sicer mu 

je tretji (udaril ga je v obraz) odvzel ključe vozila (in nato 
vozilo) zato, ker mu je bil dolžnik dolžan 6000 EUR. 
 

● Kombinacija K obsega tatvine, vlomske in roparske tatvine, rop 
ter protipraven odvzem vozila z namenom, da se uporabi za 
vožnjo. 



XXI. SEMINAR S PODRO:JA AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

108

Regres – subrogacija – delavec zavarovanca 
Sklep II Ips 179/2011 z dne 3. 4. 2014 

● Zavarovalnica je na podlagi AO oškodovancu povrnila škodo, 
utrpelo v prometni nesreči, ki jo je povzročil delavec njenega 
zavarovanca. 
 

● Ta je zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje podatke 
in podatke o zavarovanju (7. tč. 3. odst. 7. člena ZOZP). 
 

● Zavarovalnica je zoper delavca zaradi izgube zavarovalnih 
pravic vložila tožbo za  plačilo zneska, ki ga je izplačala 
oškodovancu. 
 

● Sodišče: regresni zahtevek ni utemeljen (4. odst. 963. čl. OZ). 

Zavarovanje avtomobilskega kaska − razlaga splošnih 
zavarovalnih pogojev − zavarovalni primer 

Sodba II Ips 375/2011 (18. 9. 2014) 

● VS RS: 
 zmotno razlogovanje višjega sodišča, 
 SP taksativno naštevajo rizike, ki jih zavarovanje krije, 
 opredeljeni so kot pojmi s kazenskopravno vsebino, 
 škodna ravnanja, ki ne ustrezajo določenim kazenskopravnim 

pojmom (npr. izsiljevanje, zatajitev) niso zajeta s SP kot 
zavarovalni primeri, 

 KONKRETNO: Konkretnega dejanskega stanu ni mogoče 
subsumirati pod kazenskopravni pojem izsiljevanja, temveč 
ropa; zahtevek je po podlagi utemeljen - rop je zavarovan. 
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Regres – subrogacija – delavec zavarovanca 
Sklep II Ips 179/2011 z dne 3. 4. 2014 

• Pravna podlaga zahtevka:  ZOZP in ne OZ 
   (tožnica ne črpa svoje pravice iz pravice svojega zavarovanca, 

temveč gre za njen izvirni, z zakonom določen zahtevek). 
 
● ZOZP kot specialnejši predpis celovito ureja povračilne 

zahtevke zavarovalnice, zato ureditve iz 963. čl. OZ ni 
mogoče v nobenem delu dopolnilno uporabiti oz. širiti na 
primere, kot je sporen. 
 

● Konkretno: 
 toženec je glede na SP sozavarovanec, 
 zahtevek je neutemeljeno zavrnjen 
 

Regres – subrogacija – delavec zavarovanca 
Sklep II Ips 179/2011 z dne 3. 4. 2014 

    
   a) Ali je v primeru, ko zavarovalnica na podlagi AO 

oškodovancu povrne škodo, ki jo je povzročil delavec 
zavarovanca, ki je v skladu s SP izgubil zavarovalne 
pravice, utemeljen njen zahtevek zoper delavca? 

    
   b) Če je, ali je podlaga zahtevka zavarovalnice 7. člen 

ZOZP ali 963. člen OZ? 
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Omejitev regresnega zahtevka – deljena odgovornost 
Sodba II Ips 266/2011 z dne 24. 4. 2014 

    Ali se prispevek oškodovanca k nastanku škode 
upošteva v okviru regresnega limita iz 6. odst. 7. 
člena ZOZP ali pa v okviru celotne izplačane 
odškodnine, upoštevajoč višino regresnega limita? 

Omejitev regresnega zahtevka – deljena odgovornost 
Sodba II Ips 266/2011 z dne 24. 4. 2014 

● Tožencu je v regresni pravdi pravnomočno naloženo 
plačilo 6.259 EUR. 

● Tožeča zavarovalnica je oškodovancu plačala odškodnino 
v znesku 13.884 EUR. 

● Ker je tožnica zahtevala plačilo le v višini regresnega 
limita 8.345 EUR, je upoštevaje soprispevek 
oškodovanca k nastanku škode v višini 25%, toženec 
dolžan tožnici plačati 6.259 EUR. 
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Omejitev regresnega zahtevka – deljena odgovornost 
Sodba II Ips 266/2011 z dne 24. 4. 2014 

● Pravilen vrstni red izračunavanja utemeljenosti zahtevka: 

1. izračun višine odškodnine, 

2. ugotovitev zneska, ki je bil upravičeno izplačan oškodovancu, 

3. morebitna prilagoditev na raven limita 

● Konkretno: 

 od skupno izplačane odškodnine odšteti 25 % iz naslova deljene 
odgovornosti (= višina odškodnine za škodo, za katero odgovarja 
toženec = 10.014 EUR), 

 ker znesek odškodnine za škodo, za katero odgovarja toženec, 
presega limit, se ugodi zahtevku za celotni vtoževani znesek (8.345 
EUR). 

Omejitev regresnega zahtevka – deljena odgovornost 
Sodba II Ips 266/2011 z dne 24. 4. 2014    

 

●  6. odst. 7. člena ZOZP → določen regresni limit 

●  Regresni limit: 

    namenjen le končni prilagoditvi prisojene 
 odškodnine na z zakonom predvideno raven, 

        ni namenjen izračunavanju matematičnega 
 izhodišča, od katerega je treba zmanjševati s strani 
 zavarovalnice plačani znesek odškodnine v primerih 
 ugotovitve deljene odgovornosti oškodovancev. 
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S področja odškodninskega prava 

 Če pa ob porabi izplačane odškodnine ni bil v dobri veri (ni bil pošten 
prejemnik), za vračilo ne odgovarja po obogatitvenem, temveč po 
vrnitvenem načelu, 

 še vedno se bo sicer lahko skliceval na okoliščino, da vračilo ni več 
možno zaradi zunanjega dogodka (npr. da je denar ukraden), ne pa na 
okoliščino, ki izvira iz njegove sfere (npr. da je denar zapravil, podaril). 

2.  VALORIZACIJA RENTE – Sodba in sklep II Ips 78/2013 (11. 7. 2013) 

 Ker ima renta odškodninsko naravo in ne preživninske, rentnega zahtevka 
ni mogoče avtomatično valorizirati glede na porast življenjskih stroškov. 

 V primeru dolgotrajne pravde mora tožnik utemeljiti povečanje rente v 
skladu z zahtevami 175. člena OZ; sodišče mora upoštevati vse okoliščine 
in ne zgolj opraviti valorizacije. 

 

 

1.  Vrnitev neutemeljeno plačane odškodnine za nepremoženjsko škodo  
(195. čl. OZ) –  sodba II Ips 193/2013 (21. 11. 2013) 

● Kdaj gre za poštenega prejemnika odškodnine? 

 Informacija o vloženi reviziji izključi dobro vero, 

 oškodovancu naloži breme, da prejete odškodnine še ne porabi na način, 
ki bi predstavljal dokončen odpad koristi, 

 plačilo, ki je dano zgolj zato, da se dolžnik izogne prisilni izvršbi in ko 
dolžnik očitno ne pristaja na prikrajšanje (kar je očitno v primeru, ko 
dolžnik plača, obenem pa vlaga izredno pravno sredstvo) je izenačeno s 
plačilom, ko si dolžnik ob plačilu izrecno pridržuje pravico zahtevati nazaj, 

 kdor je v dobri veri odškodnino prejel in jo nato v dobri veri porabil, koristi 
pa nima več, denarja ni dolžan vrniti. 

 
 

S področja odškodninskega prava 
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