
 

 

 
 

Obvestilo za javnost  
                                                                                                                                           Ljubljana, oktober 2020          
                                                                                   

Novost v sistemu zelene karte: razširitev Multilateralnega sporazuma na 
Bosno in Hercegovino (BIH) z 19. oktobrom 2020  
 
Obveščamo vas, da z 19. oktobrom 2020 odpade sistem kontrole mednarodne karte za zavarovanje 
motornega vozila (t.i. zelene karte) za vstop v Bosno in Hercegovino (BIH) za voznike vozil z 
registrskimi tablicami držav, katerih nacionalni zavarovalni biroji so podpisniki Multilateralnega 
sporazuma, in obratno: ob vstopu vozil z bosanskimi registrskimi tablicami na ozemlje drugih držav 
članic, se ne zahteva več predložitve mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila. Novost 
temelji na Izvedbenem sklepu 2020/1358 Komisije EU z dne 28. 9. 2020 o uporabi Direktive 
2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s preverjanji zavarovanja civilne odgovornosti 
pri uporabi motornih vozil, ki se običajno nahajajo v Bosni in Hercegovini (objava v Uradnem listu EU 
L 314 z dne 29. 9. 2020), s katerim se uveljavi Dopolnilo št. 2 k Multilateralnemu sporazumu o 
vključitvi Bosne in Hercegovine (BIH).  
 

S tem se nacionalni zavarovalni biro Bosne in Hercegovine (BIH) pridružuje naslednjim članicam 
sistema zelene karte, katerih biroji so podpisniki Multilateralnega sporazuma: Avstrija (A), Belgija (B), 
Bolgarija (BG), Ciper (CY), Češka (CZ), Nemčija (D), Danska (DK), Španija (E), Estonija (EST), Francija (F), 
Finska (FIN), Velika Britanija (GB), Grčija (GR), Madžarska (H), Hrvaška (HR), Italija (I), Irska (IRL), 
Islandija (IS), Luksemburg (L), Litva (LT), Latvija (LV), Malta (M), Norveška (N), Nizozemska (NL), 
Portugalska (P), Poljska (PL), Romunija (RO), Švedska (S), Slovaška (SK), Slovenija (SLO), pa tudi Švica 
(CH) ter Andora (AND), Srbija (SRB). 
 

Ker je Slovensko zavarovalno združenje tudi podpisnik Multilateralnega sporazuma, slovenskim 
zavarovancem ob vstopu na ozemlje Bosne in Hercegovine z 19. oktobrom 2020 ne bo več potrebno 
predložiti veljavne slovenske mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila (zelene karte), 
obratno tudi slovenski mejni organi od voznikov vozil z registrskimi tablicami Bosne in Hercegovine, 
ob vstopu na ozemlje Slovenije ne bodo več zahtevali predložitve veljavne bosanske mednarodne 
karte za zavarovanje motornega vozila. 
 

Ob morebitni policijski kontroli prometa se veljavnost mednarodnega zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti v tujini najlažje dokazuje z mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila, ki jo 
izda slovenska zavarovalnica zavarovalcu na podlagi zavarovalne pogodbe zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti. Je tudi pomemben dokument, s katerim se udeleženci prometnih nesreč identificirajo, 
ker so na njej navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec nesreče potrebuje pozneje za uveljavljanje 
odškodninskega zahtevka pri pristojni zavarovalnici oziroma drugi instituciji, zato Slovensko 
zavarovalno združenje priporoča, da jo imajo slovenski vozniki na poti v tujini s seboj. 
________________________________ 
  Mednarodni sistem zavarovanja avtomobilske odgovornosti – sistem zelene karte in sistem varstva obiskovalcev 
upravlja in vodi mednarodna organizacija Svet birojev (an. Council of Bureaux) s sedežem v Bruslju, v katero morajo biti 
včlanjeni nacionalni biroji zelene karte (trenutno 47 birojev zelene karte, med njimi tudi Slovensko zavarovalno združenje). 
Več podatkov najdete na spletni strani: www.cobx.org   
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