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POVZETEK 
Osrednji obravnavani problem pričujoče diplomske naloge je prikazati vpliv cenilčeve 
opredelitve tehnične rešitve na ekonomske posledice iz zavarovalne pogodbe. Ob 
obravnavi istega škodnega primera bodo prikazane različne možne tehnične rešitve, ki 
jih cenilci v RS upoštevajo, ter končni ekonomski učinki takšnih odločitev za 
zavarovano osebo. Analiza različnih zavarovalnih primerov, prikazana v nalogi, ki 
temelji na istem primeru, pokaže, da je višina izplačila odvisna od zavarovalnih pogojev 
in usposobljenosti zavarovalniških cenilcev, ki morajo ob svojem delu poleg pravnih in 
tehničnih meril upoštevati tudi visoka etična merila.  

Ključne besede: zavarovalna družba, škodni dogodek, cenilec, polica, zavarovalnina, 
odškodnina, franšiza, temelj za izplačilo 

SUMMARY 

The main problem considered in the presented diploma thesis is the influence that the 
appraiser's determination of the technical solution has upon the economic consequences 
derived from the insurance policy. Based on the investigation of the same damage event 
the various technical solutions are demonstrated that the appraisers in Slovenia may 
consider, and the final economic impacts of those solutions for the claimers are 
presented. The analysis of various possibilities shows that the insurance settlement 
depends on the insurance conditions as well as on the professional qualification of the 
appraisers. Along with the legal and technical criteria the appraisers have to comply 
with the highest ethical principles as well. 

Key words: insurance company, damage events, appraiser, insurance policy, insurance 
claim, claim settlement, franchise, payment foundation 
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1 UVOD 

Zavarovalništvo ima v družbi veliko ekonomsko moč in vpliv. Z zavarovalništvom 
in zavarovalnimi pojmi se dnevno srečujemo, kljub temu pa je poznavanje zavarovalnih 
postopkov med uporabniki in tudi ponudniki velikokrat slabo oz. nezadovoljivo.  

Kakovost zavarovalnih storitev zavarovanci oz. oškodovanci lahko v celoti 
ocenjujejo ob nastanku zavarovalnega primera. Zavarovančeva oziroma oškodovančeva 
končna ocena zavarovalne storitve pa ni nujno objektivna. Pogosto uporabniki 
zavarovalnih storitev kritizirajo zavarovalne družbe. Ob analizi kritik oz. formalnih in 
neformalnih pritožb se izkaže, da te izhajajo iz nezadovoljstva zaradi nejasnosti 
postopkov, zaradi počasnega reševanja, zaradi birokratskega pristopa in zaradi slabega 
poznavanja pogojev in pravic, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. Vse kritike niso 
vedno upravičene. Veliko slabe volje izhaja iz nepoučenosti in nepoznavanja 
zavarovalnih pogodb. Pričakovanja koristnikov zavarovalnih storitev pogosto presegajo 
realne tehnične in organizacijske zmožnosti škodnih oddelkov. Neupravičeni zahtevki, 
slabi oz. nezadovoljivi opisi dogodkov, ekonomska nemoč so le nekateri od vzrokov, ki 
pripeljejo do slabe ocene zavarovalne storitve, čeprav vzroki zanje v teh primerih niso 
na strani zavarovalnih družb.  

S poslom avtomobilskega zavarovanja se praviloma srečujemo najmanj enkrat letno 
ob podaljšanju prometnega dovoljenja. Večinoma se ob sklepanju oziroma 
podaljševanju zavarovalnih pogodb ne poglabljamo v vsebino. Nastanek škodnega 
primera v praksi pokaže, ali smo sklenili »dobro« ali »slabo« pogodbo. Ob tem 
»kakovost« zavarovalne police največkrat ugotavljamo z obsegom povrnjene škode. 
Eno izmed dejanj v postopku uveljavljanja avtomobilske škode je tudi ocena škode. Pri 
oceni škode imajo ključno vlogo zavarovalniški cenilci. Od njih je odvisno, kakšen bo 
obseg povrnjene škode. Odločitve cenilcev bistveno vplivajo na potek reševanja 
zavarovalnih primerov. Zavarovalniški cenilci morajo poleg pravnih in tehničnih meril 
vedno upoštevati tudi etična načela. Visoka etična merila so nujen pogoj za doseganje 
visoke kakovosti zavarovalnih storitev. Kakovost zavarovalnih storitev zavarovanci pri 
sklepanju zavarovanj ne morejo preizkušati, zato je reševanje škodnih primerov ključno 
za oceno kakovosti zavarovalne družbe. 

Osrednji obravnavani problem pričujoče diplomske naloge je prikazati pomen 
cenilčeve opredelitve tehnične rešitve na ekonomske posledice iz zavarovalne pogodbe. 
Ob obravnavi istega škodnega primera bodo prikazane različne možne tehnične rešitve, 
ki jih cenilci v RS upoštevajo, ter končni ekonomski učinki takšnih odločitev za 
zavarovano osebo. Zavarovalniški cenilci se pri srečajo z oškodovancem ali 
zavarovancem, včasih z obema hkrati. Od tega prvega stika je pogosto odvisna stopnja 
in ocena zadovoljstva koristnika zavarovalne storitve. Pričakovanja oškodovancev in 
zavarovancev so pogosto pavšalno postavljena in ne odražajo realnega stanja v 
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tehničnem in pravnem smislu obravnavanega primera. Cenilec mora ob upoštevanju 
zavarovalnih pogojev in tehničnih značilnosti poškodovanih predmetov primerno voditi 
zavarovalni primer. Nastopati mora vljudno, poslovno, odločno in se mora aktivno 
vključevati v reševanje zahtevka. Pri tem se mora jasno zavedati, da lahko deluje le 
etično in znotraj zavarovalnih pogojev. Delovanje v okviru zavarovalnih pogojev je 
lahko že eden izmed razlogov za nezadovoljstvo nepoučenega zavarovanca ali 
oškodovanca. V ta namen so v nalogi predstavljene značilnosti zavarovalnega prava, 
delitev zavarovalnih vrst in opis cenilčevega dela. Na zavarovalnem trgu je velika 
ponudba različnih zavarovalnih produktov. Diplomska naloga izhaja iz izhodišča, da 
lahko zavarovalnice z zaposlovanjem ustrezno izobraženih cenilcev, ki poznajo cenejše 
tehnične rešitve, znižajo skupno izplačane odškodnine za materialno škodo. Ob tem 
diplomska naloga podaja teoretične in zakonodajne podlage za uporabo različnih 
tehničnih rešitev. Drugo izhodišče je, da takšna »neenaka« obravnava zavarovancev ne 
pomeni tudi neenakosti pred zakonom, saj zakon na tem področju daje cenilcem precej 
svobode. Dejansko so cenilci omejeni le s tehničnimi predpisi, ki opredeljujejo možnost 
in dopustnost posamezne rešitve. 

V nadaljevanju bo na primerih predstavljeno, kako tehnično popolnoma enak 
primer dobi ob upoštevanju pravnih značilnosti popolnoma različen ekonomski 
zaključek. Pokazal bom, kako pomembno je poznavanje tehnične stroke, saj bom 
predstavil, kako tehnična odločitev cenilca pripelje do več različnih ekonomskih rešitev, 
ki so vse tehnično ustrezne. V nalogi bom predstavil pomembnost etike v reševanju 
zavarovalnih primerov. Iz obravnavanih primerov bo razvidno, da se pri delu cenilca 
prepletajo tehnična, pravna in ekonomska stroka s primernimi osebnostnimi lastnostmi. 
Delo cenilca se pretežno odvija na terenu, kjer nima vedno optimalnih pogojev 
delovanja. Pri svojem delu se srečuje z različnimi težavami, ki otežujejo izdelavo dovolj 
dobrih zapisnikov. Njegove ugotovitve, zapisniki in mnenja pa bistveno vplivajo na 
ugled in ekonomski uspeh zavarovalnih družb. 

1.1 Zgodovina zavarovalstva 

Človek se je zavaroval že v davni preteklosti, saj se je poskušal braniti pred 
nevarnostmi, ki so nanj prežale. 

Kitajski trgovci so gojili običaj, da so za prevoz prek reke Jangce zložili blago 
posameznega lastnika na več čolnov. V primeru brodoloma enega od čolnov bi vsak 
trgovec izgubil le del blaga namesto vsega, kar bi se zgodilo, če bi bil celoten čoln 
namenjen le njegovemu blagu. Pred več kot tisoč leti so se udeleženci karavane navadno 
dogovorili, da bodo povrnili škodo tistemu, ki bi ga doletel razbojniški napad 
sovražnega plemena. Hamurabijev zakonik je določal, da je bil dajalec denarja, ki je bil 
očitno tudi lastnik tovora, dolžan prevzeti tveganje izgube tovora v roparskem napadu 
na karavano med dolgotrajnim potovanjem po pustinji. Pozneje se je zavarovanje kalilo 
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in razvijalo zlasti v pomorstvu. Na grškem otoku Rodosu se je nekaj stoletij pred našim 
štetjem rodila splošna (generalna) havarija, ki je bila kot 'Lex Rhodia de iactu' prevzeta 
v rimsko pravo in kasneje v sodobno pomorsko pravo. Če je na primer ladjar v stiski na 
morju odvrgel del tovora ali posekal jambor, so škodo utrpeli vsi udeleženci 
posameznega podjema, torej vsi lastniki tovora (vključno s tistim, ki je blago izgubil) in 
ladjar (Pavliha 2000).  

Zavarovalništvo je kasneje našlo svoje mesto v srednjeveških statutih. Razvoj 
sodobnega zavarovalstva se je začel leta 134, ko je bila v Genovi izdana prva pomorska 
zavarovalna polica. Za obdobje med 16. in 19. stoletjem je značilno, da so 
zavarovalnice nastajale zlasti kot odziv na katastrofalne škode, vendar niso dolgo 
obstale, saj so v večini klonile zaradi finančnih težav. Silovit razvoj industrijske 
dejavnosti v 19. stoletju je omogočil, da se je začelo razvijati sodobno zavarovanje in 
pozavarovanje (Pavliha 2000, 47–48). 

V Sloveniji je bila konec leta 1899 ustanovljena Vzajemno zavarovalnico v 
Ljubljani, ki je s poslovanjem začela avgusta 1900. Po drugi svetovni vojni je bilo 
zavarovalstvo organizirano v obliki Državnega zavarovalnega zavoda DOZ, kasneje pa 
se je zvrstilo več reform zavarovalstva. Zadnjo reformo je leta 2000 prinesel zakon o 
zavarovalništvu (Pavliha 2000, 49). 

1.2 Značilnost zavarovalnega prava 

Zavarovanje je opredeljeno kot ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem 
gospodarskih nevarnosti. Zavarovanje ne bi moglo uspešno opravljati svoje naloge, če 
ne bi bilo vpeto v natančna pravila ravnanja, ki so se skozi stoletja izoblikovala v 
zavarovalno pravo. Vedo o zavarovalstvu sestavljajo trije segmenti: 

− zavarovalstvo kot del ekonomske vede (zavarovalna ekonomika), 
− zavarovalna matematika oziroma zavarovalno-tehnična veda (aktuarstvo) in 
− pravno-zavarovalna vedo. 

Sodobno zavarovalno pravo se deli na pogodbeno in statusno pravo. Z vidika 
zavarovalnega prava je pomembna delitev zavarovanj glede na prostovoljnost nastanka 
zavarovalnega razmerja. Tako poznamo obvezna oziroma prisilna zavarovanja (npr.: 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti) in prostovoljna zavarovanja (npr.: pomorsko 
zavarovanje blaga) (Pavliha 2000, 44). 

Za zavarovalno pravo je značilna visoka stopnja državnega poseganja v pogodbeno 
in statusno sfero, predvsem zaradi varovanja zavarovalcev ter zaradi velikega kapitala, 
ki ga zavarovalna dejavnost obrača. Druga značilnost zavarovalnega prava je njegova 
zapletenost oziroma kompleksnost ter prepletenost pogodbenega in statusnega prava. Pri 
prebiranju zakonskih določb, ki urejajo zavarovalno pogodbo, namreč lahko 
(ne)zavarovalni pravnik ali laik kaj hitro ugotovi, da se mu ne piše nič dobrega, saj bo 
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resnično razumel vsebino številnih pojmov (na primer zavarovalec, kasko zavarovanje, 
pozavarovane, premija, polica, franšiza, podzavarovanje) šele s pomočjo drugih 
(ne)zavarovalnih predpisov, doktrine in drugih virov (ne)zavarovalnega prava. Pri 
praktičnem delu je pogosto nujen interdisciplinaren pristop (Pavliha 2000, 46).  

Vire zavarovalnega prava lahko razvrstimo predvsem na zakonske in podzakonske 
predpise, na splošne in posebne zavarovalne pogoje oziroma tipske pogodbe, na uzance 
ter na druge dobre poslovne običaje, pogodbeno avtonomijo, sodno prakso in pravno 
doktrino. Zavarovalni predpisi so obvezen ali formalen vir, sodna praksa in pravna 
doktrina pa neobvezen, neformalen pravni vir, ki učinkuje z močjo prepričljivosti 
(Pavliha 2000, 51). 

Zakon opredeljuje triindvajset zavarovalnih vrst, ki so razvrščene v osem 
zavarovalnih podskupin in dve zavarovalni skupini. Zakon posebej definira 
pozavarovanje, obvezna zavarovanja v prometu in dopolnilna zdravstvena zavarovanja. 
Pozavarovanje je zavarovanje presežkov nad stopnjo lastnega izravnavanja nevarnosti 
ene zavarovalnice pri drugi zavarovalnici. Obvezna zavarovanja v prometu so 
zavarovanja, ki jih ureja zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (1994).  

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja so prostovoljna zdravstvena zavarovanja, ki 
krijejo razliko ali del razlike med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh 
storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (1992) (Pavliha 2000, 83). 



 

5 

2 DELITEV ZAVAROVALNIH VRST 

Zavarovanja lahko glede na glavne nevarnosti (tveganja oz. rizike), ki jih krijejo, 
razvrstimo v naslednje zavarovalne vrste (Pavliha 2000, 83–85): 

− nezgodno zavarovanje, vključno z zavarovanjem nesreč pri delu in poklicnih 
obolenj: v primeru smrti ali izgube zdravja zaradi nezgode takšno zavarovanje 
krije: (1) izplačilo dogovorjenih denarnih nadomestil, odškodnin oziroma 
povračil stroškov v enkratnem znesku, (2) obročno izplačevanje dogovorjenih 
denarnih nadomestil, (3) kombinacijo izplačil in (4) izplačila zaradi poškodbe, 
okvare zdravja ali smrti potnikov (obvezno nezgodno zavarovanje potnikov v 
javnem prometu); 

− zdravstveno zavarovanje: krije (1) enkratno denarno nadomestilo za delovno 
nezmožnost, (2) stroške zdravljenja in (3) kombinacijo izplačil; 

− zavarovanje kopenskih motornih vozil: krije škode oziroma izgubo (1) 
kopenskih motornih vozil na lasten pogon, razen tirnih vozil, in (2) kopenskih 
vozil brez lastnega pogona; 

− zavarovanje tirnih vozil: krije škode oziroma izgubo tirnih vozil; 
− letalsko zavarovanje: krije škode oziroma izgubo zrakoplovov; 
− zavarovanje plovil: krije škode oziroma izgubo morskih, rečnih in jezerskih 

plovil; 
− zavarovanje prevozov blaga: krije škode oziroma izgubo blaga vključno s 

prtljago, ne glede na vrsto prevoza; 
− zavarovanje pred požari in elementarnimi nesrečami: krije premoženjske 

škode, ki nastanejo zaradi požara, eksplozije, nevihte, drugih naravnih 
dogodkov, jedrske energije, pogrezanja in drsenja tal; 

− drugo škodno zavarovanje: krije premoženjske škode, ki nastanejo zaradi toče, 
pozebe ali zaradi drugih vzrokov (na primer tatvine), ki niso kriti v okviru 
zavarovanja pred požari in elementarnimi nesrečami; 

− zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil: krije vse vrste 
odgovornosti (pogodbene, zunajpogodbene), ki izhajajo iz uporabe kopenskih 
motornih vozil z lastnim pogonom (vključno s prevozniško odgovornostjo, 
torej odgovornostjo prevoznika za tovor); 

− zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov: krije vse vrste 
odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe zrakoplovov (vključno s prevozniško 
odgovornostjo); 

− zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil: krije vse vrste odgovornosti, ki 
izhajajo iz uporabe morskih, rečnih in jezerskih plovil (vključno s prevozniško 
odgovornostjo); 
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− splošno zavarovanje odgovornosti: krije druge vrste odgovornosti; 
− kreditno zavarovanje: krije (1) nevarnosti neplačila oziroma zamude plačila 

zaradi nesolventnosti ali drugih dogodkov, ravnanj ali dejstev, (2) izvozne 
kredite in druge nevarnosti, povezane z izvozom, trgovino ter vlaganji na tujih 
in domačih trgih, (3) kredite z obročnim odplačevanjem, (4) hipotekarne in 
lombardne kredite, (5) kmetijske kredite in druge kredite in posojila; 

− kavcijsko zavarovanje: krije in neposredno ali posredno jamči za izpolnitev 
obveznosti dolžnikov; 

− zavarovanje različnih finančnih izgub: krije finančne izgube zaradi poklicnih 
nevarnosti, nezadostnih prihodkov, slabega vremena, izgubljenega dobička, 
nepredvidenih splošnih in poslovnih stroškov, izgube tržne vrednosti, izpada 
najemnine oziroma prihodka, posrednih poslovnih izgub, drugih neposlovnih 
izgub in drugih finančnih izgub; 

− zavarovanje stroškov postopka: krije stroške odvetnikov in druge stroške 
postopka; 

− zavarovanje pomoči: krije pomoč osebam, ki zaidejo v težave na potovanju 
oziroma v drugih primerih odsotnosti od njihovega doma oziroma stalnega 
bivališča; 

− življenjsko zavarovanje v ožjem pomenu (klasično življenjsko zavarovanje): 
zavarovanje za primer smrti in za doživetje, rentna zavarovanja, dodatno 
nezgodno zavarovanje, prostovoljna pokojninska in invalidska zavarovanja itd. 
(razen zavarovalnih vrst, ki so navedene v nadaljevanju); 

− zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva: izplačilo dogovorjenega zneska 
ob takšnem dogodku; 

− življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov: gre za 
zavarovanje, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, povezano 
s spremembo vrednosti investicijskih kuponov oziroma drugih vrednostnih 
papirjev investicijskih skladov; 

− tontine: pri takšnem zavarovanju se skupina zavarovancev dogovori, da bo 
skupno kapitalizirala svoje prispevke in razdelila tako kapitalizirano 
premoženje med tiste zavarovance, ki doživijo določeno starost, oziroma med 
dediče umrlih zavarovancev; 

− zavarovanje s kapitalizacijo izplačil: pri tovrstnem zavarovanju prejme 
zavarovanec v zameno za enkratno oziroma obročno vplačevanje premij 
izplačila v določenem obdobju in višini. 
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2.1 Zavarovalne podskupine 

Zavarovanja, ki združujejo zavarovanja iz več zavarovalnih vrst, razvrstimo v 
naslednje zavarovalne podskupine (Pavliha 2000): 

− nezgodna in zdravstvena zavarovanja, 
− zavarovanja motornih vozil: obvezno nezgodno zavarovanje potnikov, 

zavarovanje kopenskih motornih vozil, zavarovanje prevoza blaga in 
zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil, 

− pomorska in transportna zavarovanja: obvezno nezgodno zavarovanje 
potnikov, zavarovanje tirnih vozil, zavarovanje plovil, zavarovanje prevoza 
blaga in zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil, 

− zavarovanje zrakoplovov: obvezno nezgodno zavarovanje potnikov, letalsko 
zavarovanje, zavarovanje prevoza blaga in zavarovanje odgovornosti pri 
uporabi zrakoplovov, 

− požarna in druga škodna zavarovanja: zavarovanje požara in elementarnih 
nesreč ter druga škodna zavarovanja, 

− zavarovanje odgovornosti: zavarovanja odgovornosti pri uporabi vseh vrst 
prevoznih sredstev in splošno zavarovanje odgovornosti, 

− kreditna in kavcijska zavarovanja. 

Škodna in nezgodna zavarovanja: vsa zavarovanja, razen zdravstvenega 
zavarovanja, zavarovanja stroškov postopka, zavarovanja pomoči in življenjskih 
zavarovanj, vključno s tontinami ipd. (Pavliha 2000, 85). 

2.2 Zavarovalne skupine 

Zakon o zavarovalništvu omogoča, da se zavarovanja, ki združujejo zavarovanja iz 
več zavarovalnih vrst, združujejo v naslednji zavarovalni skupini (Pavliha 2000, 85): 

− premoženjska zavarovanja: vsa zavarovanja (vključno z nezgodnimi in 
zdravstvenimi), razen življenjskih, ter 

− življenjska zavarovanja: življenjsko zavarovanje v ožjem pomenu (klasično 
zavarovanje), zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva, življenjsko 
zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov, tontine in zavarovanje s 
kapitalizacijo izplačil. 

2.3 Zavarovalna pogodba 

Zavarovalna pogodba je sklenjena, kadar pravno in poslovno sposobni stranki 
soglašata (izjavita voljo) o bistvenih sestavinah pogodbe, ki ima možen, dopusten in 
določen oziroma določljiv predmet ter dopustno osnovo pogodbene obveznosti. 

Pri zavarovalni pogodbi vprašanje obličnosti ni popolnoma jasno. 
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Za sklenitev (katere koli) pogodbe se praviloma ne zahteva nikakršna oblika. Zakon 
o obligacijskih razmerjih izrecno ne določa, da mora biti zavarovalna pogodba sklenjena 
v pisni obliki. 

Zavarovalno pogodbo je možno skleniti v imenu drugega brez pooblastila, na tuj 
račun ali na račun tistega, katerega se tiče.  

Zavarovalnica običajno pooblasti svoje zavarovalne zastopnike (agente), da v 
njenem imenu in na njen račun sklepajo zavarovalne pogodbe, jih spreminjajo, 
podaljšujejo, izdajajo zavarovalne police, pobirajo premije ter sprejemajo izjave, ki so 
naslovljene na zavarovalnico. 

2.4 Polica 

Zavarovalni listini največkrat pravijo polica, pa tudi drugače. Toda samo ime ni 
bistveno, vseeno je tudi, če imena sploh nima. Pač pa se mora iz napisanega besedila 
razbrati, da gre za zavarovalno pogodbo in za zavarovalno listino (Boncelj 1983, 33). 
Zavarovalna polica je dokaz o obstoju zavarovalne pogodbe, ni pa nujno tudi pogodba, 
katere vsebina je pogosto razvidna iz splošnih in posebnih zavarovalnih pogojev ter 
klavzul. V polici morajo biti navedeni naslednji podatki (obvezne sestavine predpisuje 
926. člen OZ): 

− podatki o pogodbenih strankah, 
− zavarovana stvar oziroma zavarovane osebe (predmet zavarovanja), 
− nevarnost (riziko), ki je krita z zavarovanjem, 
− trajanje zavarovanja in doba kritja, 
− zavarovalna vsota oziroma določilo, da je zavarovanje neomejeno, 
− višina premije, 
− datum izdaje police, 
− podpisi pogodbenih strank. 

2.5 Kakovost zavarovalne storitve 

Tveganje (riziko) v zavarovanju je možnost naključne uresničitve zavarovane 
nevarnosti na predmetu zavarovanja v nekem časovnem obdobju (SZZ 2006, 2). 

Kakovosti zavarovalne storitve zavarovanci ne morejo preizkušati. Zavarovalništvo 
ima različne družbene in psihološke naloge, predvsem pa zavarovalništvo zmanjšuje 
strah pred eksistenčnimi tveganji (Ivanjko 1999, 49). 

Država, ki naj bi bila poklicana, da ustvarja pogoje in pospešuje zavarovalništvo 
kot posebno vrsto gospodarske dejavnosti, se omejuje na nadzor zavarovalnic. 
Pravosodje obravnava zavarovalništvo kot primerno sredstvo za plačilo nadomestila za 
škodne dogodke, ki jih ne morejo zagotoviti povzročitelji škod. Porabniki vidijo v 
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zavarovalništvu nevarnost zavajanja. Finančni krogi pa vidijo v zavarovalnih skladih 
neomejene možnosti kreditiranja, tudi spornih naložb.  

Posebnost zavarovalništva kot dejavnosti je, da prodaja nevidno blago v obliki 
storitev, pri čemer so posebej izpostavljene pravne sestavine zavarovalnega razmerja. 
Zavarovalništvo organizira prodajo varstva pred nepredvidljivimi škodnimi dogodki in 
njihovimi posledicami. Pri tem je blago oz. storitev nevidna, saj je uresničitev storitve v 
obliki denarnega nadomestila škode odmaknjena v prihodnost in v celoti negotova. 
Kakovost zavarovalne storitve zavarovanci ne morejo preizkušati. Blago, ki ga 
prodajajo zavarovatelji, se konkretizira v zavarovalnih pogojih, ki pa so za zavarovanca 
kot porabnika vedno nepregledni in nerazumljivi. Zavarovanec mora pri zavarovalnem 
razmerju zaupati zavarovatelju in na tem zaupanju temelji celotno zavarovalno razmerje 
(Ivanjko 1999, 45–47).  

V nalogi predstavljeni primeri so pretežna sestavina zavarovalnega pogodbenega 
prava. Zavarovalno pogodbeno pravo odseva bistvo zavarovalnega razmerja, ki se 
oblikuje s sklenitvijo zavarovalne pogodbe med zavarovalnico in zavarovalcem oz. 
zavarovancem. Občutek neenakopravnosti strank v zavarovalnem razmerju trpi zaradi 
ekonomske neenakosti, saj lahko zavarovalnica kot ekonomsko močnejša stranka v 
svojih pogodbah narekuje pogoje zavarovancem kot ekonomsko šibkejši strani. Zaradi 
omenjene ekonomske neenakosti je za koristnike zavarovalnih uslug zelo pomembno 
vprašanje etike in dobrih poslovnih običajev. Zavarovalno razmerje je pravno razmerje, 
vendar pa v tem razmerju pogosto srečujemo sestavine, ki jih lahko ocenjujemo kot 
parapravne ali pa pravno-moralne. V razmerjih, ki jih ni mogoče obravnavati samo kot 
pravna ali ekonomska razmerja, je treba upoštevati tudi moralne norme in standarde, ki 
so se oblikovali v poslovni sferi. Gre za standarde, ki jih uporabljamo pri obligacijskem 
pravu in jih opredeljujemo kot dobre poslovne običaje. 

Po škodnem dogodku se uporabnik zavarovalne storitve sreča z zavarovalniškim 
sistemom. Pri materialnih škodah je običajno prvi oškodovančev sogovornik iz 
zavarovalniške organizacije škodni cenilec. Ocena kakovosti zavarovalne storitve je 
velikokrat odvisna prav od tega prvega stika oškodovanca oz. zavarovanca z 
zavarovalniškim sistemom, ki ga predstavlja cenilec. Oškodovanec upravičeno 
pričakuje osnovne informacije o poteku reševanja škodnega primera, pričakuje napotke, 
kako postopati naprej, vedeti hoče, kakšno dokumentacijo in dokazila naj pripravi. Na 
strani zavarovalnice te naloge opravlja cenilec premoženjskih škod.  
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3 CENILEC ŠKOD – PREDSTAVITEV 

V nadaljevanju bom predstavil delo cenilca, ki ocenjuje škodo za namen reševanja 
zavarovalnih primerov. V Sloveniji je običajno cenilec škode oseba, ki je zaposlena v 
zavarovalni družbi in je kot zaposlen v zavarovalni družbi eksistenčno odvisen od 
zavarovalnice, v kateri je zaposlen. Postavlja se vprašanje, ali je oseba, ki je zaposlena v 
zavarovalnici, pri ocenjevanju škode dovolj avtonomna in neodvisna, da se lahko 
tehnično, ekonomsko in pravno objektivno odloča pri reševanju zavarovalnega primera. 

Cenilec je običajno strokovnjak s tehničnega področja, priučen in vzgojen v 
zavarovalni družbi, kjer se seznani s temelji zavarovalnega prava, redko pa zavarovalne 
družbe v programe priučitve vključujejo tudi vprašanja etike. Etika postavlja vprašanja 
o tem, kdaj ravnamo prav in kdaj narobe, kaj je pravično in kaj krivično. 

Ali so pogoji, v katerih delujemo, vedno pravični? Zavarovalnice večino 
izobraževalnih aktivnosti usmerjajo v pridobivanje veščin, ki večajo učinkovitost dela in 
pogajalska znanja zaposlenih cenilcev, kar v določenih primerih še dodatno poslabša 
pogajalsko pozicijo oškodovanca ali zavarovanca, ki je v veliki ekonomski neenakosti. 
Slovenske zavarovalnice imajo izdelan učinkovit sistem nagrajevanja zastopnikov oz. 
tržnega sektorja, pri vrednotenju dela cenilcev pa je sistem nagrajevanja pomanjkljiv oz. 
neučinkovit. Cenilec, ki se aktivno in tvorno vključuje v reševanje zavarovalnih 
primerov, je pri koristnikih zavarovalnih uslug in pri zastopnikih dobro sprejet, zaradi 
česar je pogosto preobremenjen. Preobremenjenost posledično pripelje do padca 
kakovosti njegovega dela. Dokler je cenilec sprejet in deluje kot običajno, ni dodatno 
nagrajen. Takoj ko se pojavijo težave v njegovem delu, pa je disciplinsko in materialno 
kaznovan. Pogosto tudi oškodovanci dvomijo v objektivnost cenilca, ki je eksistenčno 
odvisen od delodajalca, v imenu katerega ocenjuje. Da bi se izognili dvomu o poštenosti 
ocenjevanja in tudi zaradi primernejšega nagrajevanja strokovnega dela cenilcev 
nekatere zavarovalne družbe za potrebe ocenjevanja najemajo zunanje neodvisne 
cenilce. Neodvisni cenilci izdelajo cenilno poročilo in ga oddajo v reševanje 
zavarovalnici. Strokovni delavci zavarovalnice določajo osnovo za izplačilo, glede 
višine pa upoštevajo cenitev neodvisnega cenilca. 

3.1 Sodni cenilci in izvedenci 

Zavarovalniški cenilci niso nujno tudi imenovani kot sodni cenilci. Za sodne 
cenilce velja, da so imenovani za območje celotne države in jih lahko angažira katero 
koli sodišče v Sloveniji. V 84. členu zakona o sodiščih velja definicija za sodne 
izvedence in sodne cenilce. 

Sodni izvedenci so imenovani za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču 
na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako 
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določa zakon ali glede katerih sodišče ocen, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč 
strokovnjaka. 

Sodni cenilci so imenovani za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na sodišču 
na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje 
o njeni vrednosti oziroma o denarni vrednosti na njej povzročene škode. Poenostavljena 
delitev med izvedencem in cenilcem je, da izvedenec poda mnenje o vzroku nekega 
dogodka, torej zakaj se je nekaj zgodilo, cenilec pa poda mnenje, koliko je ta 
sprememba izražena v denarju (SICOS 1999, 2). 

3.2 Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti – MSOV 2007 

Hitre gospodarske spremembe v sedemdesetih letih preteklega stoletja so vedno 
bolj prispevale k spoznanju tržnih udeležencev o pomembnosti strokovnega ocenjevanja 
vrednosti premoženja. Zaradi vedno hitrejšega poteka dogajanja pri globalizaciji 
naložbenih trgov se je pojavila potreba po mednarodno sprejetih standardih poročanja o 
vrednosti premoženja. Postalo je očitno, da bi brez mednarodnih standardov ocenjevanja 
vrednosti lahko prišlo do potencialne zamude. Razlike v stališčih med nacionalnimi 
strokovnimi organi ocenjevanja vrednosti bi lahko vodile do nenamernih nesporazumov. 
Svet za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti je kot nevladna organizacija član 
Združenih narodov, ki je bil maja 1985 registriran pri Gospodarskem in socialnem svetu 
Združenih narodov. Vse vsebine standardov veljajo tudi za zavarovalniške cenilce. Cilji 
in področje delovanja mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti so predstavljeni v 
nadaljevanju. Trije glavni cilji so usmerjali in vodili razvoj Mednarodnih standardov 
ocenjevanja vrednosti; ti so (MSOV 2007):  

− pospeševati meddržavne poslovne dogodke in prispevati k razvoju 
mednarodnih trgov premoženja s spodbujanjem preglednosti pri 
računovodskem poročanju in zanesljivosti ocenitev vrednosti, ki so opravljena 
za zavarovanje posojil in hipotek, za poslovne dogodke, ki vključujejo prenose 
lastništva in za poravnave v pravnih sporih ali davčnih zadevah; 

− predstavljati strokovno normo ali smernice za ocenjevalce vrednosti po svetu in 
s tem omogočati, da se lahko odzivajo na povpraševanje mednarodnega trga 
premoženja po zanesljivih ocenitvah vrednosti in izpolnjujejo zahteve 
računovodskega poročanja globalne poslovne skupnosti; 

− zagotavljati standarde ocenjevanja vrednosti in računovodskega poročanja, ki 
izpolnjujejo potrebe porajajočih se in novih industrializiranih držav. 

Uporabniki ocenjevanj vrednosti v skladu z MSOV bi se morali zanesti na taka 
ocenjevanja vrednosti, ker naj bi jih opravili sposobni strokovnjaki, ki jih zavezujejo 
visoki standardi etičnega vedenja. Ker postaja obseg prakse ocenjevanja vrednosti širši, 
je postal pojem ocenjevanja vrednosti premoženja pomembnejši kot ožji pojem 



Cenilec škod – predstavitev 

13 

ocenjevanja vrednosti sredstev, ki se nanaša na ocenjevanje vrednosti, ki se opravljajo 
predvsem pri računovodskem poročanju.  

Strokovni ocenjevalec vrednosti premoženja je oseba, ki ima potrebno izobrazbo, 
sposobnosti in izkušnje za oceno vrednosti za različne namene, ki vključujejo prenose 
lastništva premoženja, premoženja kot poroštva za zavarovanje posojil in hipotek, 
premoženja, ki je predmet pravnega spora ali nerešene davčne poravnave, in 
premoženja, ki se obravnava kot stalno sredstvo v računovodskem poročanju. Strokovni 
ocenjevalec vrednosti premoženja ima lahko tudi specifično strokovno znanje za 
opravljanje ocenjevanja vrednosti drugih kategorij premoženja, in sicer premičnin, 
podjetij in finančnih pravic. 

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti predstavljajo sprejeto ali najboljšo 
prakso v stroki ocenjevanja vrednosti, poznano tudi kot splošno sprejeta načela 
ocenjevanja vrednosti. Njihov namen je, da se bodo mednarodni standardi ocenjevanja 
vrednosti in nacionalni standardi posameznih držav članic dopolnjevali in vzajemno 
podpirali. Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti se zavzamejo za to, da so 
razkrite razlike med stališči in/ali načini uporabe nacionalnih in mednarodnih 
standardov ocenjevanja vrednosti.  

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti včasih zahtevajo način, ki se razlikuje 
od lokalne prakse in/ali lokalnih predpisov. Pri takih razlikah pričakujemo, da 
ocenjevalci vrednosti količinsko opredelijo in razložijo posledične razlike v vrednosti. 
Podroben pregled metodologije in njena uporaba pri specifičnih vrstah premoženja ali 
trgih je področje posebne izobrazbe in literature. Zato MSOV spodbujajo vse strokovne 
ocenjevalce vrednosti, da v času kariere izkoristijo stalne izobraževalne programe.  

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti bolj predpisujejo, kaj naj delajo 
ocenjevalci vrednosti, kot pa pojasnjujejo, kako se uporabljajo specifični postopki ali 
metode. MSOV priznavajo, da je stvar sposobnosti ocenjevalca vrednosti, da izbere 
ustrezne tehnike in ustrezno presodi. 

Kjer se standardi drugih strok, kot je računovodstvo, lahko nanašajo na ocenjevanje 
vrednosti, MSOV svetujejo ocenjevalcem vrednosti premoženja, da razumejo uporabo 
njihovih ocen vrednosti v računovodstvu. Če je treba računovodsko poročanje ali drugo 
računovodsko zahtevo pripraviti iz ocenjevanja vrednosti, bo ocenjevalec vrednosti 
izpolnil zahteve računovodskih standardov in tudi tiste, ki se nanašajo na ocenjevanje 
vrednosti premoženja. Če bi se med dvema svežnjema standardov pojavil kakršen koli 
nesporazum, bi ocenjevalec vrednosti razkril tako nastalo situacijo. 

3.2.1 Cena, strošek in vrednost 

Razlike pri uporabi terminov, še posebej v mednarodni skupnosti, lahko in dejansko 
povzročajo nepravilno razumevanje in nesporazume. To je še zlasti problematično, ko 
imajo v nekem jeziku običajno uporabljene besede še poseben pomen v določeni stroki. 
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Taki primeri so pri terminih cena, nabavna vrednost, trg in vrednost, kakor se 
uporabljajo v stroki ocenjevanja vrednosti. 

Cena je pojem za znesek, po katerem povprašujemo, ga ponujamo ali plačamo za 
proizvod ali storitev. Prodajna cena je izvirno bodisi razkrito ali zaupno dejstvo. Zaradi 
finančnih sposobnosti, motivacije ali posebnih interesov določenega kupca in/ali 
prodajalca je cena, plačana za proizvode ali storitve, lahko povezana z vrednostjo, ki bi 
jo drugi lahko pripisali proizvodom ali storitvam, ali pa tudi ne. Na splošno pa je cena 
pokazatelj relativne vrednosti blaga ali storitev za določenega kupca in/ali prodajalca v 
določenih okoliščinah. 

Strošek je cena, plačana za proizvode ali storitve, ali znesek, potreben za 
ustvarjanje ali proizvodnjo proizvoda ali storitve. Ko je proizvod ali storitev dokončana, 
je njen strošek izvirno dejstvo. Cena, plačana za proizvod ali storitev, postane strošek za 
kupca. 

Trg predstavlja okolje za trgovanje s proizvodi in storitvami med kupci in 
prodajalci s pomočjo cenovnega mehanizma. Zasnova trga vključuje trgovanje s 
proizvodi in/ali storitvami med kupci in prodajalci brez pretiranih omejitev njihovih 
dejavnosti. Vsaka stranka se bo odzvala na odnose ponudbe in povpraševanja in na 
druge dejavnike določanja cen tudi glede lastne sposobnosti in svojega znanja, 
razumevanja relativne koristnosti blaga in/ali storitev ter individualnih potreb in želja. 
Trg je lahko lokalen, regionalen, nacionalen ali mednaroden. 

Vrednost je gospodarska zasnova, ki izraža ceno, za katero se najverjetneje 
pogodijo kupci in prodajalci proizvodov ali storitev, ki so na voljo za nakup. Vrednost 
ni dejstvo, pač pa ocena možne cene, ki bo plačana za proizvode in storitve ob 
določenem času v skladu s posebno opredelitvijo vrednosti. Gospodarska zasnova 
vrednosti izraža tržni pogled na koristi tistega, ki poseduje proizvode ali storitve na 
datum ocenjevanja vrednosti. 

Obstaja več vrst in ustreznih opredelitev vrednosti. Nekatere opredelitve vrednosti 
se običajno uporabljajo pri ocenjevanjih vrednosti. Druge se uporabljajo v posebnih 
situacijah v pazljivo identificiranih in razkritih okoliščinah. Za uporabo in razumevanje 
ocenjevanja vrednosti je izjemnega pomena, da sta vrsta in opredelitev vrednosti jasno 
razkriti in da sta primerni za posamezno nalogo ocenjevanja vrednosti. Sprememba 
opredelitve vrednosti ima lahko pomemben vpliv na vrednosti, določeno za neko 
premoženje.  

Strokovni ocenjevalci vrednosti s poglobljenim znanjem o premoženjskem trgu, ki 
razumejo medsebojno vplivanje udeležencev na trgu in zato lahko ugotovijo 
najverjetnejše cene, ki bi jih dosegli kupci in prodajalci premoženja na tem trgu, se 
izogibajo neprimerni opredelitvi vrednosti tako, da jo opredelijo s pridevnikom, ki opiše 
določeno vrsto vrednosti. Tržna vrednost je najobičajnejša vrsta vrednosti, povezana z 
ocenjevanji vrednosti premoženja, in je obravnavana v mednarodnem standardu 
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ocenjevanja vrednosti. Čeprav je pri običajni uporabi mišljeno, da gre za tržno vrednost, 
če ni drugače navedeno, je zelo pomembno, da je tržna vrednost ali katera koli 
uporabljena osnova vrednosti jasno identificirana v vsaki taki nalogi. 

Zasnova vrednosti obravnava denarno vsoto, povezano s poslovnim dogodkom. 
Vendar pa prodaja ocenjenega premoženja ni nujen pogoj za njegovo ocenitev, po kateri 
naj bi se premoženje prodalo, če bi bilo prodano na datum ocenjevanja vrednosti pod 
pogoji, predpisanimi v opredelitvi tržne vrednosti. 

Celotna nabavna vrednost premoženja vključuje vse neposredne in posredne stroške 
njegove proizvodnje. Če pri kupcu po nakupu nastanejo dodatni stroški, bodo ti za 
računovodske potrebe dodani izvirni nabavni vrednosti. Glede na to, kako koristnost 
takih stroškov sprejme trg, se lahko v celoti, ali pa tudi ne, izražajo v tržni vrednosti 
premoženja. 

Ocenjena nabavna vrednost premoženja lahko temelji ali na oceni reprodukcijske 
ali nadomestne nabavne vrednosti. Reprodukcijska nabavna vrednost je nabavna 
vrednost, ki ustvarja virtualno repliko obstoječe sestave z uporabo enakega oblikovanja 
in podobnega gradbenega materiala. Ocena nadomestne nabavne vrednosti predstavlja 
izdelavo sestave primerljive koristnosti z uporabo oblikovanja in materialov, ki se 
trenutno uporabljajo na trgu. 

3.2.2 Etika cenilskega poklica 

Etika. Ocenjevalci morajo vedno ohranjati visok standard poštenosti in 
neoporečnosti ter opravljati svoje delo na način, ki ne škoduje naročnikom, javnosti, 
stroki ali njihovim nacionalnim strokovnim organom ocenjevanja vrednosti.  

Neoporečnost. Ocenjevalec ne sme ravnati na način, ki bi bil zavajajoč ali nepošten. 
Ocenjevalec vrednosti ne sme namerno razvijati in predstavljati poročila, ki vsebuje 
napačna, netočna ali pristranska mnenja in analize. Ocenjevalec ne sme pomagati ali 
sodelovati pri storitvi ocenjevanja vrednosti, ki za druge razumne ocenjevalce ne bi bila 
upravičena.  

Zaupnost. Ocenjevalec mora vedno upoštevati zadeve naročnika oz. oškodovanca s 
primerno molčečnostjo in zaupnostjo.  

Nepristranskost. Ocenjevalec mora opraviti nalogo pod pogoji stroge neodvisnosti, 
objektivnosti, nepristranskosti in brez vpletanja osebnih interesov. Ocenjevalec ne sme 
sprejeti naloge, ki vključuje poročanje o vnaprej določenih mnenjih in sklepih. Plačila, 
povezana z nalogo, ne smejo biti odvisna od vnaprej določenih rezultatov ocenjevanja 
vrednosti ali od drugih neodvisnih, nepristranskih nasvetov, ki jih vsebuje poročilo o 
ocenjevanju vrednosti. Pri pregledovanju poročila drugega ocenjevalca vrednosti mora 
ocenjevalec predložiti nepristransko sodbo in upravičiti svoje razloge za strinjanje ali 
nestrinjanje s sklepi poročila.  
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Usposobljenost. Zavarovalniški ocenjevalci se srečujejo s široko paleto ocenjevanj, 
od avtomobilov in strojne opreme do škod na objektih, kar od cenilcev zahteva široka 
znanja in usposobljenost. Po MSOV velja, da mora ocenjevalec imeti znanje, veščino in 
izkušnje za učinkovito dokončanje naloge glede na sprejemljiv strokovni standard. 
Ocenjevalec je oseba, ki ima potrebno izobrazbo, sposobnost in izkušnje za ocenjevanje 
vrednosti. V določenih primerih je treba pridobiti zunanjo pomoč. Pri storitvah zunanje 
pomoči, potrebne za dopolnitev strokovnega znanja ocenjevalca, mora ocenjevalec 
vrednosti najprej ugotoviti, ali imajo sodelujoči potrebne veščine in upoštevajo etična 
načela. Primer: Zavarovalnice pogosto usmerjajo oškodovance ali zavarovance na 
servise, s katerimi imajo zavarovalne družbe sklenjene pogodbe o sodelovanju. 
Zavarovalnice s servisi sklenejo pogodbe, po katerih se servis zavezuje, da bo za 
določeno ceno popravljal poškodovana vozila, ki jih bo zavarovalnica napotila na 
popravilo. Pri tem je zanemarjeno vprašanje, ali je pogodbeni servis dejansko 
usposobljen za popravila sodobnih vozil, ali je pogodbeni servis vključen v sistem 
pridobivanja vseh potrebnih podatkov, ki jih dajejo proizvajalci vozil, kakšne materiale 
pri popravilu uporablja, kje nabavlja rezervne dele, ali uporablja originalne rezervne 
dele, ali vozilo po posegu takšnega servisa ohrani garancijo. Osveščeni ocenjevalec o 
teh dilemah razmišlja in se, bolj kot problematiko pozna, težje etično odloča pri 
posameznem primeru. 

3.3 Zavarovalniško ocenjevanje 

Cenilec je torej oseba, ki se običajno pojavi na kraju škodnega dogodka oz. na 
kraju, kjer je poškodovani ali uničeni predmet.  

V večini primerov je ogled na terenu tista aktivnost, ki bo ključno vplivala na 
nadaljnji potek reševanja določenega zahtevka. To je priložnost, ko lahko ocenjevalec 
pridobi ključne tehnične podatke, ki bodo v nadaljevanju pridobili popolno pravno 
podlago reševanja oziroma interpretirani bodo kot pravno vprašanje. Gre za to, da mora 
cenilec, ki v trenutku ogleda razpolaga z omejenimi informacijami – velikokrat celo z 
netočnimi ali zavajajočimi informacijami pravilno – videti in razumeti dane okoliščine. 
Cenilec mora pri ogledu na terenu zaznati tudi na prvi pogled manj pomembne oz. 
okoliščine oziroma tudi tiste okoliščine, ki jih skuša oškodovanec prikriti. Pravilno 
izdelan zapisnik z dobro foto dokumentacijo praviloma tvori osnovo, iz katere se v 
nadaljevanju tehnične okoliščine škodnega dogodka umesti v pravni in ekonomski 
okvir, tj. določi se osnovo za plačilo in izrazi škodo v denarnih enotah. Ocenjevalec 
mora biti pozoren in natančen opazovalec, hkrati pa mora ohraniti tudi intuitivno 
zaznavo, ki jo s časom razvije. Ta zaznava cenilca velikokrat usmeri v raziskovanje oz. 
odkrivanje drobnih znakov in podrobnosti, ki se kasneje izkažejo za zelo pomembne 
(preprost primer: na neuglednem mestu pritrjena ploščica s tovarniškimi podatki, kot so 
leto izdelave ipd., lahko odkrijejo, da imamo dejansko opraviti s predmetom, ki je 
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veliko starejši, kot izkazujejo dokumenti; lahko gre za dražji tip stroja 
(podzavarovanje), lahko gre za cenejši tip stroja (zavarovalniška goljufija). V 
industrijskem okolju so pomemben vir informacij ljudje, ki stroje in naprave uporabljajo 
ali jih vzdržujejo. Gre za tehnično osebje, ki odprto pripovedujejo določena dejstva, ki 
so pogosto popolnoma nasprotna navedbam v odškodninskem zahtevku. Upoštevati je 
treba tudi dejstvo, da se običajno cenilec znajde v njemu tujem okolju, kjer se mora 
vsakokrat prilagoditi določeni situaciji, te pa so lahko zelo različne. Cenilec pri ogledu 
včasih dobi popolno pomoč in sodelovanje oškodovanca ali zavarovanca, pogosto pa se 
dogaja, da mora s svojo voljo vzpostaviti minimalne tehnične in socialne pogoje za 
ogled. Ogled mora biti izveden profesionalno, izogibati se je treba nepotrebnim 
pripombam, obljubam in napovedim o reševanju zahtevka, preden niso zbrane vse 
potrebne informacije in opravljene vse analize. Cenilec mora hkrati ohraniti dovolj 
odprt pristop, da ne zapre poti koristnim informacijam. Znanja opisanih veščin so nujna 
za uspešno delo. Zavarovalniški cenilci so omejeni s tehničnimi predpisi, ki 
opredeljujejo možnost in dopustnost posamezne rešitve. 

3.4 Kako meriti uspešnost cenilčevega dela? 

Kadri, ki delujejo v tako sofisticiranem poslu, kot je postopek reševanja škod, 
morajo biti primerljivi s sodnimi cenilci in izvedenci, ker je postopek obdelave in 
izplačila škode enak postopku pri sodniških odločitvah. Postopek določanja osnove za 
izplačilo in višine izplačila je del postopka, ki ga zakonodajalec zagotavlja 
oškodovancu. Zaposleni v zavarovalni družbi morajo biti sposobni argumentirati svoja 
stališča. Ti argumenti morajo zdržati presojo v sodni odločitvi. Vsakič, ko cenilec 
likvidator sprejme odločitev o odškodninskemu zahtevku, sodi. Razmišljati mora 
logično, upoštevati dejstva in pravo. Povzročitelj oziroma namesto njega zavarovalnica 
ima odgovornost do oškodovanca. Oškodovanec ima subjektivno pravico do povračila 
škode. 

Cenilci so torej zavezani etičnemu delovanju. Zavarovalne družbe običajno nimajo 
izdelanih jasnih meril za merjenje uspešnosti. Dilema pri merjenju uspešnosti je velika, 
saj je uspešnost cenilca zelo relativen pojem.  

− Ali je uspešen cenilec tisti, ki dosega minimalna izplačila, ki stiska pri višini in 
črno belo interpretira pogoje? Posledično se povečuje število pritožb, ki 
obremenjujejo sistem in kvarijo ugled zavarovalni družbi. 

− Ali je uspešen tisti cenilec, ki rutinsko rešuje zadeve, se pretirano ne poglablja 
v problematiko. Prednost daje veliki količini manj kompliciranih primerov, 
zahtevnejši primeri pa zaostajajo in povzročajo pritožbe in dodatne stroške. 
Posledica takega načina dela je relativno majhno število pritožb, izplačilo po 
škodnem primeru je nekoliko višje, težji primeri zaostajajo. 
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− Ali je uspešen cenilec tisti, ki temeljito raziskuje vsako podrobnost, primere 
rešuje pretirano natančno, kar ima za posledico majhno število rešenih 
primerov. 

Zaradi nejasnih meril so cenilci večinoma nezadovoljni s svojim statusom znotraj 
zavarovalnih družb. V tujini obstojajo zavarovalne družbe, ki nimajo lastne cenilne 
službe. Cenitve premoženjskih škod za njih opravljajo samostojna podjetja, ki se 
ukvarjajo izključno z ocenjevanjem škod za potrebe različnih naročnikov. 

Zavarovalno dejavnost že od samega začetka zaznamuje element aleatornosti, to 
pomeni tudi špekulativnosti. V duhu rimskega prava vzgojeni pravniki so zavarovalne 
posle proglasili za nemoralne (imeli so jih za invitatio ad delinquendum). Obvezno 
avtomobilsko zavarovanje, ki je posledica velikega povečanja števila nesreč, je 
pripeljalo do skrajnih odnosov med zavarovalnico in oškodovancem. Nasprotni strani s 
popolnoma različnimi interesi težko najdeta skupni jezik. Spori se vse pogosteje 
zaključujejo pred sodišči. Sodišča odločajo o višini odškodnine posamezniku na breme 
kolektivne odgovornosti. Sodišča dajejo prednost oškodovancem z izgovarjanjem na 
obvezna zavarovanja odgovornosti (zaščita oškodovanih). To vodi do povečanja 
povprečne višine odškodnin, kar je v veliki meri posledica galantnosti sodišč. Zaradi 
tega se morajo vsi udeleženci pravnega odnosa pri uveljavljanju odškodnin obnašati po 
etičnih načelih. Etiko morata upoštevati tako zavarovalnica kot oškodovanec. Zavzeti je 
treba kritično stališče do nemoralne prakse (Ćurković 1998, 3). 

3.5 Poslovna politika zavarovateljev 

Za razliko od splošne etike v zavarovalniških poslih govorimo o profesionalni etiki. 
Profesionalno etiko lahko delimo na dva ravni, in sicer (Ćurković 1998): 

− profesionalna etika zavarovatelja (pravna oseba), 
− profesionalna etika koristnika zavarovalnih storitev (fizične in pravne osebe). 

Gre za poslovno politiko družbe in za osebno moralno obnašanje posameznika. 
Poslovno politiko zavarovalne družbe označujejo ukrepi, ki jih družba uveljavlja v 
zavarovalnih poslih, in sicer tako pri prodaji zavarovanj kot pri likvidaciji škodnih 
primerov. Gre za pogoje, premijski sistem, odnos do obstoječih in potencialnih strank, 
razpolaganje s sredstvi in ažurnost v izvrševanju lastnih obvez. Cilj vsake razumne 
poslovne politike je ustvarjanje dobrega mnenja o družbi ter ustvarjanje dobička.  

Posredovanje nadzornih organov se nanaša v glavnem na nadzorovanje pogojev 
zavarovanja in premijskega sistema. Izigravanje nadzora predstavlja neetično obnašanje 
zavarovatelja, kar ogroža institucijo varnosti. 

Pojavne oblike opuščanja izvrševanja obveznosti iz zavarovalne pogodbe lahko 
razvrstimo v nekaj naslednjih pojavnih oblik (Ćurković 1998):  
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− opustitev reševanja škodnega zahtevka – oškodovanec ne ve, kakšno stališče je 
zavzela zavarovalna družba, ker ta ne potrjuje prejema zahtevka, ne odgovori 
ne pozitivno ne negativno; k reševanju zavarovalnica pristopi šele po 
posredovanju; 

− nestrokovno reševanje škode – škode rešujejo šablonsko s čim manjšimi 
odstopanji od utečene prakse, oškodovanca usmerjajo na sodišče; 

− opustitev izplačevanja rešenih škod kot posledica pomanjkanja sredstev. 
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4 DILEMA PRI OCENJEVANJU 

Na primeru ocenjevanja poškodb na vozilu želim prikazati dilemo, v kateri se 
znajde cenilec med ogledom. V tem primeru zanemarimo, kako je škoda nastala oz. ali 
je škoda krita po pogojih zavarovanja. Gre za vprašanje, ali naj se cenilec odloči za 
priznanje novega dela ali naj se odloči za popravilo.  

Vozilo na fotografiji ima težje poškodovana leva vrata in bok. Pri vratih, ki so 
privita, je odločitev jasna, pri boku pa se pojavi dilema. V primeru zamenjave je treba 
na vozilu opraviti velik poseg, ki zajema tudi rezanje delov karoserije in ponovno 
varjenje. Pri takem popravilu je treba odstraniti tudi dele notranjosti in stekla, ki so 
pritrjena na boku. 

V primeru ravnanja poškodovanega dela se izognemo rezanju, odstranjevanju 
stekel, tvegamo pa večjo uporabo izravnalnega nanosa pri ličarskem delu popravila. 
Debelejši nanos poravnalne mase na popravljenem vozilu poznavalci opazijo in s tem 
pride do zmanjšanja vrednosti poškodovanega vozila. V primeru nekaj let starega vozila 
je ta dilema še posebej velika. Tehnično gledano ima vsaka odločitev nekaj prednosti in 
nekaj slabosti. Ekonomsko gledano pa je lahko odločitev za eno od različic bistveno 
dražja, kljub temu pa je tehnično gledano razlika v kakovosti izvedbe minimalna. 
Ocenjevalec se mora na podlagi lastnega znanja, izkušenj, razmisleka in ob upoštevanju 
etike odločiti za najprimernejšo možnost. V novejšem času se kot dodaten dejavnik 
odločanja upošteva še ekološki vidik popravila oziroma upoštevajo se predpisi o 
ravnanju z odpadki. Stroški odlaganja se zaradi ločevanja, vodenja evidenc in odvažanja 
zelo povečujejo, zato postaja ekološki vidik odločanja vse pomembnejši. 

Veliko nezaupanja v ocenjevanje zavarovalniških cenilcev izhaja iz časa, ko ni bilo 
na voljo sodobnih tehničnih pripomočkov za vrednotenje avtomobilskih škod. 
Ocenjevanje je temeljilo predvsem na izkušnjah posameznih cenilcev in manj na 
uporabi tehničnih pomagal. Na voljo so bile tabele, ki so le v grobem opisovale in 
normirale posamezna popravila. Z razvojem informacijske tehnologije in z vključitvijo 
Republike Slovenije v evropski prostor smo tudi pri nas začeli uporabljati enega od 
večjih kalkulacijskih sistemov. To pomagalo veliko prispeva k objektivnosti obračuna. 
Cenilec še vedno ostaja cenilec in ne postaja kalkulant, saj mu še vedno ostaja presoja o 
npr.: zamenjavi dela, potrebnem dodatnem času in izbiri postopka. Ko pa je zapisnik 
narejen in zaključen, sledi kalkulacija, ki ta zapisnik prevede v govorico denarja.  

Zavarovalnice in avtomobilske delavnice uporabljajo za izračun stroškov popravil 
kalkulacijsko orodje Eurotax. Namenjeno je vsem, ki sodelujejo v procesu kalkulacij 
popravil škod. Nudi aktualne podatke za izračunavanje karoserijskih, ličarskih in 
mehaničnih popravil za osebna, terenska in dostavna vozila, kot so bila naprodaj pri 
pooblaščenih prodajalcih. Vsebuje delovne čase za zamenjavo posameznih delov v 
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skladu s proizvajalčevimi normativi, obdelanih po Eurotax metodologiji. V njem so 
zbrane cene originalnih nadomestnih delov, kot veljajo v cenikih uradnih zastopnikov. 
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5 RAZLIČNI VIDIKI REŠEVANJA ZAVAROVALNIŠKEGA PRIMERA 

Zavarovalni primeri v nadaljevanju bodo izpeljani na primeru osebnega vozila. 
Področje vozil je splošno poznano in pogosto deležno kritiki koristnikov zavarovalnih 
storitev. Na osnovi primeri bom prikazal, da je nujno treba poznati in med sabo ločiti 
zavarovalne vrste, preden podamo sodbo o izplačilu zavarovalnice. Vsi primeri bodo 
izpeljani iz istega vozila in iz iste poškodbe.  

Vsi predstavljeni primeri bodo izpeljani iz primera škode, pri kateri je prišlo do 
zamenjave stranice. Primeri bodo predstavljeni v naslednjem zaporedju:  

− kasko zavarovanje z 1 % franšizo,  
− kasko zavarovanje na prvi riziko,  
− kasko zavarovanje H kombinacija,  
− primer iz obveznega zavarovanja vozil v prometu,  
− primer določitve temelja,  
− primer izračuna manjvrednosti na vozilu,  
− regresna pravica,  
− primer podzavarovanja in  
− primer nadzavarovanja. 

5.1 Podatki o vozilu  

Podrobni podatki o vozilu za razumevanje primerov niso nujni. V našem primeru 
gre za vozilo znamke Hyundai, tip Coupe, staro štiri leta.  

Slika 5.1 Poškodovano vozilo 
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Cenilec na terenu izdela zapisnik o poškodbi vozila. Zapisnik izdela v pripravljeni 
obrazec, ki zajema vse podatke o vozilu in lastniku. Vrsto in obseg poškodb 
dokumentirajo priložene fotografije. 

Za naš primer sta predstavljena zapisnika: A) popravilo boka; B) zamenjava boka 
(slika 5.2). 

Slika 5.2 Primer zapisnikov 

 

Na podlagi zapisnika cenilec izdela kalkulacijo popravila. Kalkulacija služi 
zavarovalnici za določitev višine škode za potrebe finančnih izkazov (neplačna škoda je 
bilančno obravnavana kot rezerva ) in za kontrolo pri obračunu škode. 

5.1.1 Kalkulacija škode v primeru popravila levega boka 

Cenilec mora pri ogledu predvideti oz. oceniti potreben čas za popravilo boka. Ta 
ocena običajno ni strogo tehnična, gre za tehnično-ekonomsko vprašanje. Oceniti je 
treba čas, ki ga bo serviser porabil, z ekonomskim dodatkom. To je z dodatkom, ki bo 
delavnico stimuliral za popravilo. Višina dodatka ne sme presegati neke smiselne 
vrednosti, od katere navzgor je primernejša zamenjava dela.  

Cenilec mora lastniku vozila pojasniti svojo odločitev. Seveda mora biti popolnoma 
prepričan, da je tovrstno popravilo tehnično mogoče izvesti. V primerih, ko je prihranek 
z določenim tehničnim pristopom znaten, je prav, da del prihranka dobi lastnik vozila v 
obliki zmanjšanja vrednosti avtomobila. Gre za to, da lastnik sprejme popravilo in ne 
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vztraja pri zamenjavi poškodovanega dela, zavarovalnica pa mu pri obračunu prizna 
določen odstotek (cene novega dela) zaradi  zmanjšanja vrednosti.  

Kadar se ob ogledu pojavljajo dvomi (npr.: oškodovanec ne zaupa 
zavarovalniškemu cenilcu), je pravilno opisati poškodbe in na zapisnik pod opombe 
zapisati: »Zapisnik bomo zaključili v delavnici po demontaži delov.« Na ta način lastnik 
vozila aktivno sodeluje pri sprejemanju odločitev in hkrati pridobi možnost pridobitve 
dodatnih informacij in pojasnil.  

Iz priložene kalkulacije (priloga 1) je razvidno, da znašajo stroški popravila vozila 
v primeru popravila boka 1.002,00 EUR. 

5.1.2 Kalkulacija škode v primeru zamenjave levega boka 

Če cenilec oceni kot primernejšo rešitev zamenjavo poškodovanega dela, je prav, 
da v takih primerih naroči zavarovanje dokazov o zamenjavi. Primeren način je hramba 
poškodovanih delov do zaključitve zavarovalnega primera, oz. fotografiranje, ko je del 
snet (priložena fotografija). Na zapisnik pod opombe vpiše: »Zamenjane dele hraniti do 
zaključitve zavarovalnega primera ali fotografije odstranjenega dela priložiti računu ali 
po demontaži javite za dodaten ogled.«  

Iz priložene kalkulacije (priloga 2) je razvidno, da znašajo stroški popravila vozila 
v primeru zamenjave boka 1.964,00 EUR. 

Slika 5.3 Fotografija odstranjenega boka (dokaz o zamenjavi) 
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5.1.3 Primerjava stroškov 

Iz priloženih kalkulacij je razvidna razlika v stroških popravila za primer popravila 
in za primer zamenjave poškodovanega dela. 

Razlika med obema zneskoma (1.964,00–1.002,00 EUR) znaša 962,00 EUR oz. 
razlika predstavlja 96 % stroškov popravila v primeru ravnanja.  

Ta razlika omogoča cenilcu, da ponudi lastniku vozila manjvrednost, izraženo v 
deležu novega dela.  

Za naš primer popravilo z ravnanjem znaša 1.002,00 EUR, k temu prištejemo po 
oceni cenilca zmanjšanje vrednosti v višini 35 % od cene nove stranice (600,00 EUR), 
torej znaša škoda v celoti 1.212,00 EUR. 

Iz predstavljenega primera je razvidno, kako pomembno je dobro poznavanje 
tehnologije dela in stroškov, ki nastajajo ob popravilu. Ob upoštevanju, da večina 
cenilcev naredi nekaj podobnih ogledov vsak delovni dan, je iz primera razviden velik 
vpliv podobnih odločitev na finančni izkaz zavarovalne družbe. 

V konkretnem primeru je na podlagi dogovora med cenilcem, serviserjem in 
lastnikom prišlo do zamenjave stranice. 

5.2 Kasko zavarovanje vozila s franšizo 

Gre za primer kasko zavarovanja z 1 % franšizo. Obravnavano vozilo je enako kot 
v točki 5.1. Iz opisa škodnega dogodka je razvidno, da je voznica zavarovanega vozila 
pri izvozu iz garaže zadela v nosilni steber garaže. 

Kasko zavarovanje vozila sodi v skupino prostovoljnih zavarovanj. Zavarovalnica 
krije škodo, ki je posledica v pogojih navedenih zavarovalnih rizikov. Podatki o 
zavarovanem vozilu so navedeni na polici, še posebej je pomembna nabavna vrednost 
novega vozila, ki predstavlja osnovo za obračun premije in hkrati predstavlja tudi 
zavarovalno vsoto. Pomemben podatek je višina udeležbe zavarovanca pri škodi 
(franšiza). Opis škodnega dogodka je razviden iz opisa v prijavi.  

Postopek reševanja opisane škode poteka na naslednji način: 

− zavarovanec najprej poda pisni zahtevek zavarovalnici, kjer izpolni obrazec 
'Prijava škodnega primera avtomobilskega zavarovanja' (priloga 3); 

− zavarovalniški cenilec si ogleda poškodovano vozilo; pri tem je pozoren, da 
poškodbe na vozilu ustrezajo opisanemu dogodku na prijavi; ob ogledu izdela 
zapisnik o cenitvi škode na vozilu (predstavljen v točki 5.2); 

− zavarovanec odpelje poškodovano vozilo na avtomobilski servis; serviser 
vzpostavi stik s cenilcem za dogovor o načinu popravila; 

− po prejetju vseh dokazil, to je: prijave, police, zavarovalne police, računa za 
prevoz in računa za popravilo, cenilec pristopi k obračunu zavarovalnega 
primera po kasko polici. 
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Obračun – likvidacija spisa: 
− Prvi korak: kontrola police in identifikacija vozila. Preveriti je treba obstoj 

zavarovalnega kritja, preveriti, ali je datum nesreče znotraj časa veljavnosti 
zavarovalne pogodbe. Za naš primer: številka šasije vozila in polica se ujemata, 
datum škode je znotraj zavarovalnega obdobja. 

− Drugi korak: iz police je razvidna soudeležba zavarovanca pri škodi -1 % 
franšiza.1 

− Tretji korak: ugotoviti je treba morebitno podzavarovanje. V našem primeru ni 
podzavarovanja. Primer podzavarovanja bo predstavljen v točki 6.1. 

− Četrti korak – obračun: 
− stroški popravila vozila znašajo 1.963,84 EUR, 
− manjvrednost vozila – po kasko pogojih ni krita 0,00 EUR, 
− stroški prevoza so kriti iz asistence 0,00 EUR, 
− franšiza 1 % od nabavne vrednosti novega vozila znaša 187,00 EUR. 

Zavarovalnina znaša 1.776,84 EUR. 
Po kasko polici so dejanski stroški zaradi škode znašajo 1.963,84 EUR, ko 

odštejemo udeležbo zavarovanja – 1 % franšiza, ki znaša 187,00 EUR, ostane za 
izplačilo 1.776,84 EUR. 

5.2.1 Kasko zavarovanje vozila na prvi riziko 

Pri zavarovanju na prvi riziko zavarovalna vsota predstavlja samo del vrednosti 
zavarovane stvari. V tem primeru plača zavarovalnica obračunano škodo v polnem 
znesku, vendar največ do dogovorjene zavarovalne vsote na prvi riziko. Ne upoštevajo 
se določila o podzavarovanju.  

Opis škodnega dogodka je enak kot v točki 5.1, v tem primeru imamo zavarovanje 
na prvi riziko do zavarovalne vsote 1.500,00 EUR s franšizo, ki znaša 1 % od 
zavarovalne vsote oz. minimalno 50,00 EUR.  

Obračun – likvidacija spisa: opraviti je treba vse korake, opisane v primeru 5.4.  
Obračun: 

− stroški popravila vozila znašajo 1.963,84 EUR, 
− manjvrednost vozila – po kasko pogojih ni krita 0,00 EUR, 
− stroški prevoza vozila do servisa 150,00 EUR.  

                                                 
1 Franšiza je znesek, do višine katerega zavarovalnica ne plača škode ali pa ta znesek 

odbije od zavarovalnine. V našem primeru gre za 1 % odbitne franšize, kar pomeni, da 
zavarovalnica plača zavarovalnino v celoti, zmanjšano za znesek franšize. Znesek franšize znaša 
1 % od nabavne vrednosti novega vozila na dan obračuna škode. 
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Skupaj škoda znaša 2.113,84 EUR. Zavarovalna vsota na polici na prvi riziko znaša 
1.500,00 EUR, franšiza na polici pa minimalno 50,00 EUR, ki jo odštejemo od 
zavarovalne vsote. Zavarovalnina tako znaša 1.450,00 EUR. Razlika med dejansko 
škodo in izplačilom zavarovalnine znaša -633,84 EUR. 

5.2.2 Zavarovanje vozila po H kombinaciji – poškodbe na parkirišču 

Zavarovalnica krije neposredno škodo, ki nastane zaradi poškodovanja ali uničenja 
pravilno parkiranega osebnega vozila in jo je z neposrednim dotikom povzročilo drugo 
neznano motorno vozilo (škoda na parkirišču) kot tudi škodo zaradi strešnih snežnih 
gmot in ledenih sveč ali ledenih tvorb, ki padejo s streh stavb na pravilno parkirano 
vozilo. Zavarovanec je ob prijavi škodnega dogodka dolžan priskrbeti podatke o 
lastniku stavbe, upravniku stavbe oz. druge podatke, ki so potrebni za rešitev zahtevka 
(AS, d. d., 2007, 3). 

Zavarovančev opis dogodka: Vozilo sem parkiral na parkirnem prostoru za 
trgovsko hišo v Novi Gorici. Ko sem se vrnil k vozilu, sem opazil poškodovana vrata in 
bok. Povzročitelj ni pustil nobenih podatkov, tako da je neznan.  

Postopek reševanja zahtevka je enak, kot je opisan v točki 5.2. Cenilec mora biti še 
posebej pozoren na to, ali poškodbe na vozilu ustrezajo v prijavi opisanemu dogodku. 
Za naš primer velja, da je temelj po H kombinaciji podan – poškodbe na vozilu 
ustrezajo napisani prijavi. 

Obračun: 

− stroški popravila vozila znašajo 1.963,64 EUR, 
− manjvrednost vozila – ni krita po H kombinaciji: 0,00 EUR, 
− stroški prevoza vozila do servisa 150,00 EUR. 

Stroški znašajo skupaj 2.113,64 EUR. Franšiza se pri H kombinaciji ne upošteva, 
zavarovalnica krije le neposredno škodo na vozilu, zato stroški prevoza niso kriti. 
Zavarovalnina se zato zmanjša za te stroške in znaša 1.963,64 EUR.  

5.3 Obvezno zavarovanje vozil v prometu 

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (2007) v splošnih določbah (od 1. do 8. 
člena) zahteva, da lastnik prevoznega sredstva sklene obvezno zavarovanje, preden 
začne uporabljati prevozno sredstvo v prometu, ter ga obnavlja, dokler je vozilo v 
uporabi. Zavarovanje mora skleniti pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje teh 
zavarovanj po slovenskem zakonu o zavarovalništvu. Če je za prevozno sredstvo 
predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje 
šele potem, ko lastnik prometnega sredstva predloži dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki 
velja za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje. 
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Regresna pravica – v primerih, določenih z zavarovalno pogodbo ali zavarovalnimi 
pogoji ima zavarovalnica, ki je poravnala škodo oškodovancu ali plačala zavarovalnino, 
pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov skupaj z obrestmi in stroški od 
zavarovanca (zavarovalca) in odgovorne osebe – regresni zahtevek. 

Zavarovalna vsota – obveznost zavarovalnice iz zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan škodnega dogodka, če z 
zavarovalno pogodbo ni dogovorjena višja zavarovalna vsota. Zakon predpisuje najnižje 
zavarovalne vsote, ki jih mora država prilagajati inflaciji oziroma jih zvišati za enak 
odstotek kot znaša zvišanje maloprodajnih cen po ugotovitvi Zavoda za statistiko 
Republike Slovenije, in sicer vsakokrat, ko zvišanje preseže deset odstotkov.  

Najnižje zavarovalne vsote za vsak posamezen zavarovalni primer, ne glede na 
število oškodovancev, znašajo 750.000,00 EUR za škodo na stvareh in 3.700.000,00 
EUR za škodo na osebah. 

Zavarovalnica, pri kateri je zavarovana avtomobilska odgovornost, mora škodo, ki 
je bila povzročena v tujini, plačati do višine, ki je določena s predpisi o zavarovanju 
avtomobilske odgovornosti tiste države, v kateri je nastala škoda. 

5.3.1 Primer reševanja odškodninskega zahtevka 

V nadaljevanju bom obravnaval primer reševanja odškodninskega zahtevka iz 
obveznega zavarovanja vozil v prometu za primer prometne nesreče, ki se je zgodila v 
Sloveniji med dvema, v Sloveniji registriranima voziloma. Primer odškodninskega 
zahtevka obravnava le materialno škodo na vozilu. V primeru bomo obravnavali škodo 
na vozilu, predstavljenem v točki 5.1. Opis škodnega dogodka je razviden iz kopije 
priloženega zahtevka in priloženega poročila o prometni nezgodi – evropskega poročila 
(priloga 4). 

Iz priložene dokumentacije je razvidno, da je škodo na parkiranem vozilu povzročil 
voznik vozila, zavarovanega s polico št.: YXRTT.  

Oškodovanec poleg neposredne škode na vozilu zahteva še odškodnino za 
zmanjšano vrednost in stroške prevoza vozila do servisa, ki znašajo 150,00 EUR. V 
našem primeru bomo obravnavali škodo, pri kateri ni prišlo do telesnih poškodb.  

Določitev osnove za plačilo odškodnine bo predstavljeno v točki 5.3.2. Za naš 
primer velja, da je osnova podana in je oškodovanec upravičen do povračila škode.  

Obračun 

Stroški popravila in prevoza poškodovanega vozila so razvidni iz računa. 
Zmanjšana vrednost vozila se izračuna na podlagi dogovorjenega obrazca. Podatki, ki 
jih potrebujemo za izračun zmanjšane vrednosti, so višina stroškov za popravilo, starost 
vozila in vrednost vozila. Vrednost vozila določimo s pomočjo uporabe programa 
Eurotax in s pregledom ponudbe tovrstnih vozil.  
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Stroški so naslednji: 

− stroški popravila 1.963,64 EUR, 
− stroški prevoza poškodovanega vozila 150,00 EUR, 
− zmanjšana vrednost vozila 50,00 EUR (priloga 5).  

Zavarovalnice v Sloveniji v primeru škode iz avtomobilske odgovornosti za novejša 
vozila priznavajo manjvrednost zaradi popravil na vozilu. Za izračun manjvrednosti 
potrebujemo tudi vrednost vozila. Vrednost vozila je določena z uporabo Eurotax 
programa (priloga 6).  

Skupni stroški znašajo torej 2.163,64 EUR, ki jo izplačamo zavarovancu. Vidimo, 
da v tem primeru izplačana odškodnina presega dejansko škodo na vozilu. 

5.3.2 Določitev osnove  

Pri reševanju vseh vrst zavarovalnih primerov je pomembno vprašanje določitve 
osnove oziroma določitve obveznosti izplačila odškodnine oz. zavarovalnine. 
Zavarovalnice se dnevno srečujejo z neupravičenimi zahtevki oz. z nameščenimi 
škodami, ki predstavljajo veliko moralno in gospodarsko škodo. Še posebej pri 
avtomobilskih zavarovanjih, ki so množična, je ta problematika zelo prisotna. Zaostrene 
gospodarske razmere še dodatno povečujejo pritisk na neupravičena izplačila. 
Zavarovalnice krčijo število zaposlenih, poenostavljajo prijavljanje škod, ki je vedno 
bolj neosebno. Policija se v primerih, ko ni telesnih poškodb, izmika opravljanju 
ogledov in izdelavi policijskih zapisnikov. Vse navedeno pa daje ljudem z nepoštenimi 
nameni občutek, da bodo relativno enostavno oškodovali zavarovalno družbo. Poleg 
vsega v naši družbi zavarovalniška goljufija ne velja kot nekaj moralno spornega, kar 
vsekakor je. 

Cenilec mora že v prvi fazi ogleda skušati razumeti, kako je prišlo do škodnega 
dogodka. Pozorno mora prebrati opis škodnega dogodka, da poveže posledice na vozilu 
z opisanim dogodkom. V primeru nejasnosti mora pridobiti dodaten opis udeležencev in 
si po potrebi ogledati kraj nezgode in soudeleženo vozilo.  

V predstavljenem primeru je iz odškodninskega zahtevka razvidno, da je bilo vozilo 
oškodovanca parkirano. Pri terenskem ogledu vozila je cenilec menil, da škoda ni 
nastala, kot je navedeno na zahtevku, zato je opravil ogled mesta nezgode in ogled 
vozila povzročitelja.  

Opis poteka terenskega ogleda: 

− ogled vozila oškodovanca, 
− ogled mesta nezgode, 
− ogled vozila povzročitelja, 
− opraviti ločen razgovor z obema udeležencema, 
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− izdelava pisnega poročila, ki zajema vse bistvene ugotovitve in dejstva. 

Do tu je potekalo terensko tehnično delo. Zbrana spisna dokumentacija bo v 
nadaljevanju reševanja zahtevka predstavljala osnovni vir, na podlagi katerega se bo 
zavarovalna družba odločila. Vsaka nepazljivost, nedoslednost ali celo malomarnost pri 
zbiranju podatkov na terenu bo dobila pravno in ekonomsko posledico, ki bo negativno 
vplivala na finančni rezultat in ugled družbe.  

Slika 5.4 Poškodovano vozilo  

 

Fotografija poškodovanega vozila oškodovanca. Pri ogledu je cenilec izmeril višino 
poškodb. Vozilo je postavljeno na mestu, kjer se je zgodila nezgoda. Pri ogledu mora 
biti cenilec pozoren tudi na obliko in tip poškodb, da ugotovi dinamiko trka. Ni namreč 
vseeno, katero vozilo je bilo ob trku statično. Dogaja se, da gre za dogovor med 
udeležencema in pri prijavi škode na zavarovalnici predstavijo škodni dogodek na 
način, da je povzročitelj tisti, ki ima sklenjeno tudi kasko zavarovanje. Na tak način 
pride do poplačila obeh udeležencev na škodo zavarovalne družbe.  

Slika 5.5 Vozilo povzročitelja  
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Fotografiji vozila povzročitelja. Po izjavah v škodnem spisu naj bi voznik 
terenskega vozila pri vzvratni vožnji spregledal parkirano vozilo oškodovanca. Višina 
poškodb na prvi pogled ni ustrezna, zato je bil potreben natančen ogled mesto trka. 

Slika 5.6 Kraj nesreče 

 
 
Pri ogledu je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo oškodovanca parkirano ob robu, ki 

visi, kar je pojasnilo razliko v višini poškodb. 
Cenilec izdela zapisnik, ki vsebuje vse navedene ugotovitve, in ga preda pravni 

službi v pregled z namenom določitve osnove. 
Natančnost vseh opisanih postopkov postane še posebej pomembna, ko 

zavarovalnica sproži regresni postopek zoper povzročitelja ali zoper zavarovalnico 
povzročitelja. 

5.3.3 Načela pri reševanju škod iz avtomobilske odgovornosti 

Potek reševanja zahtevkov zakonsko ni predpisan. Zavarovalne družbe imajo 
izdelane notranje pravilnike za reševanje škod. Pri reševanju škod iz avtomobilske 
odgovornosti moramo upoštevati naslednja načela (Ćurković 1998, 6–7): 

− Načelo dispozicije. Začetek postopka je odvisen od volje oškodovanca. On se 
odloča o odškodninskem zahtevku, on se odloča o zaključitvi postopka s 
podpisano poravnalno izjavo. Profesionalnost zahteva od cenilca, da se ne drži 
togo načela eat iudex ultra et extra petita – niti več niti kaj drugega, kot je 
zahteval. To pa zato, ker oškodovanec običajno ne pozna vseh svojih pravic. 
Ali ga je treba poučiti? Etično bi bilo, da ga napotimo k usposobljenemu 
zastopniku (odvetniku ali specializiranemu posredniku). Seveda to vključuje 
tudi priznanje stroškov zastopanja v postopku pred likvidatorjem. 

− Načelo poslušanja strank. Vsakemu mora biti dana možnost, da se izjasni o 
zahtevah in navedbah druge stranke. Enaka možnost mora biti dana vsaki 
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stranki, da se izjasni tudi o dokumentih, na katerih nameravamo zasnovati 
odločitev likvidatorja (zapisnik policije, odločba sodnika za prekrške). 

− Načelo iskanja materialne resnice. To označuje metode dela likvidatorja. 
Likvidator mora popolno in resnično ugotoviti dejstva. S tem ciljem lahko 
zasliši samega oškodovanca, zavarovanca in priče. Uporabi lahko tudi 
neposredne ugotovitve na mestu nezgode (ogled mesta nezgode). Posebej 
pomembno je mnenje izvedenca, ki razpolaga s primernim znanjem. Gre za 
strokovnjake, ki so zaposleni v zavarovalni družbi, ali zunanje sodelavce. 

− Načelo sporočanja o odločitvah vsem zainteresiranim strankam. Poslovnost 
zahteva, da oškodovanca pisno obvestimo o sprejeti odločitvi. Dopis mora 
vsebovati jasno zavzeto stališče in na kratko glavne argumente, na katerih sloni 
zavzeto stališče. 

Odklonitev odškodninskega zahtevka 

Neupravičene zahtevke je treba odkloniti. Kot ne smemo oškodovanca prikrajšati, 
tako ne smemo zahtev priznati tistemu, ki te pravice nima. Dogaja se, da se nekateri 
zahtevki nekomu priznajo in nekomu ne pod enakimi pogoji. Nič ne more biti bolj 
pogubno za ugled zavarovalnice, kot je taka praksa, ki spodbuja mite in širi negativno 
mnenje o zavarovalništvu. 
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6 REGRESNA PRAVICA ZAVAROVALNICE 

Regresna pravica – v primerih, določenih z zavarovalno pogodbo ali zavarovalnimi 
pogoji, ima zavarovalnica, ki je poravnala škodo oškodovancu ali plačala 
zavarovalnino, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov skupaj z obrestmi in 
stroški od zavarovanca (zavarovalca) in odgovorne osebe – regresni zahtevek. 

Pri uveljavljanju regresne pravice zavarovalnice je cenilčevo delo poleg odnosa z 
oškodovancem soočeno še z mnenjem zavarovanca. Zavarovanec, ki je soočen z 
dejstvom, da je dolžan zavarovalnici vrniti izplačano odškodnino, je izredno pozoren na 
višino izplačane odškodnine in običajno od regresne službe zahteva popolno utemeljitev 
višine izplačane odškodnine. Cenilec mora fotografirati škodo na tak način, da je 
identifikacija vozila nedvomna, da je vidno splošno stanje, da so vidni vsi poškodovani 
deli, da dokumentira faze popravila (glej slike 5.1–5.3) in da so vsi plačani računi v 
skladu s kalkulacijo neodvisne institucije, kot je Eurotax. Tako predstavljena 
dokumentacija transparentno predstavi, kaj in zakaj je bilo plačano. 

6.1 Obračun kasko škode v primeru podzavarovanja 

Pri zavarovanju stvari bi bilo idealno, da bi vrednost zavarovalne vsote vedno 
ustrezala dejanski vrednosti stvari, vendar so v praksi pogosti odmiki. Zavarovalci se na 
primer odločajo za nižjo zavarovalno vsoto zaradi prihranka dela premije, vendar mnogi 
ne vedo, da jih bodo v primeru škode doletele posledice podzavarovanja. Če se ugotovi, 
da je bila na začetku zavarovalne dobe vrednost zavarovane stvari večja od zavarovalne 
vsote, se zavarovalnina sorazmerno zmanjša. 

Za naš primer (kasko polica z zmanjšano zavarovalno vsoto -23 %) je cenilec pri 
ogledu vozila ugotovil, da ima ocenjeno vozilo višjo raven opreme kot vozilo, navedeno 
na polici. Zavarovanec je z željo po plačilu nižje premije pri sklepanju kasko 
zavarovanja prikril dejansko opremljenost vozila. 

Pri obračunu zavarovalnine je cenilec pridobil informacijo o dejanski vrednosti 
vozila. Realna nabavna vrednost novega vozila je za 23 % višja od vrednosti na polici. 
Iz police je razvidna osnova za obračun premije v višini 14.400,00 EUR. Pri ogledu se 
je izkazalo, da ima vozilo poleg standardne opreme še avtomatsko klimatsko napravo in 
usnjene sedeže. Pravilna vrednost za obračun premije znaša 18.700,00 EUR. 

Ker odločitev o zavarovalni vsoti sprejema zavarovanec, tudi sam nosi posledice 
morebitnega podzavarovanja. Ob likvidaciji škode se namreč uporablja načelo 
sorazmerja – zavarovalnica izplača za nastalo škodo odškodnino, ki je nižja od škode, 
ravno v tolikšnem razmerju, kot je stvarna vrednost večja od zavarovalne vsote. 

Zavarovalnina = zavarovalna vsota x škoda / dejanska vrednost. 
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Zavarovalnina = 14.400,00 EUR x 1.963,84 EUR / 18.700,00 EUR = 1.512,26 
EUR – franšiza (187,00 EUR) 

Dejanski stroški po škodnem dogodku znašajo 2.113,84 EUR; zavarovalnina z 
upoštevanjem podzavarovanja in franšize znaša 1.325,00 EUR; razlika znaša -788,00 
EUR. 

6.2 Obračun kasko škode v primeru nadzavarovanja 

Nadzavarovanje je nasprotno od podzavarovanja, ker zavarovalna vsota presega 
dejansko vrednost zavarovane stvari. Če je pri sklenitvi zavarovalne pogodbe stranka s 
prevaro dosegla dogovor o zavarovalni vsoti, ki presega resnično vrednost zavarovane 
stvari, lahko druga stranka zahteva razveljavitev pogodbe. 

Lahko se zgodi, da se zavarovana vrednost med trajanjem zavarovanja zmanjša. 
Tedaj ima vsaka pogodbena stranka pravico do ustreznega znižanja zavarovalne vsote in 
premije. 

Nadzavarovanje ogroža odškodovalno načelo v premoženjskem zavarovanju. 
Predstavlja nevarnost za zavarovalnico in praviloma v premoženjskem zavarovanju ni 
dovoljena. 

Zavarovanec je pri sklepanju kasko zavarovanja navedel, da ima vozilo bogatejšo 
opremo in navedel novo nabavno vrednost v višini 21.505,00 EUR. 

Pri ogledu se je izkazalo, da gre za model vozila, ki dejansko stane 18.700,00 EUR. 
Obračun škode je enak obračunu, predstavljenemu v točki 6.2. 
Če bi prišlo do popolnega uničenja vozila, tj. do totalne škode ali kraje, bi 

zavarovalnica kljub plačilu višje premije izhajala iz dejanske vrednosti in ne iz 
vrednosti, navedene na polici. 

6.3 Kritika zavarovalnih storitev 

Ob likvidaciji škodnih dogodkov nihče od udeležencev v postopku ni prepričan, da 
je nadomestilo v obliki zavarovalnine oziroma odškodnine v skladu z načeli pravičnosti, 
ekonomičnosti in z dogovorjenimi pravili pravnega razmerja (Ivanjko 1999, 46). 

Zavarovalnice so kot zavarovatelji organizirane za opravljanje množičnih poslov, 
pri katerih razvrščajo zavarovance z vidika istovrstnosti ali enakosti rizika in jih 
obravnavajo kot zavarovalno rizično skupnost. O zavarovalništvu ima vsak svoje 
mnenje. Podobno kot o morali. Vsi vemo, kaj je moralno, vsi se zavedamo sodbe naše 
vesti ob dejanju, vendar je odvisno od naše volje, ali bomo sledili sodbi vesti, ki nam 
nalaga takšno ali drugačno ravnanje. Nekaj podobnega je tudi z zavarovalništvom, ki je 
nujno potrebno, obstaja in deluje v bližini tistih, ki ga potrebujejo. Nudi pomoč, vendar 
je ta pomoč pogosto predmet številnih kritik. Sodbe, ki se izrekajo na področju 
zavarovalništva, so pogosto težko sprejemljive in še težje jih je spoštovati. Kritike 
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zavarovalnic se pogosto slišijo iz krogov porabnikov in oseb, ki poskušajo te varovati 
pred ponudniki zavarovalnih storitev na trgu. Zavarovalništvo je občutljivo na kritike 
veliko bolj kot druge dejavnosti na trgu (Ivanjko 1999, 49). 

Občutek neenakopravnosti strank v zavarovalnem razmerju trpi zaradi ekonomske 
neenakosti, saj lahko zavarovalnice kot ekonomsko močnejša stranka v svojih pogodbah 
vsiljuje pogoje zavarovancu kot ekonomsko šibkejši strani. Ta občutek 
neenakopravnosti se zmanjša, ko škode ocenjuje profesionalni cenilec, ki dobro pozna 
stroko in zavarovalna pravila ter deluje etično. Običajno imajo koristniki zavarovalnih 
storitev večje zaupanje v ocenjevanje cenilcev neodvisne institucije kot do cenilcev, ki 
pripadajo zavarovalnim družbam, ki so plačnice škod. 

Res pa je, da so zavarovalniške goljufije postale donosen posel. Zavarovalna 
družba, ki samo razmišlja o premiji in ne o izplačilu škod, grozi instituciji zavarovanja, 
enako tudi obnašanje fiktivno oškodovanih vodi v erozijo osnove, na kateri sloni 
zavarovanje. Boj proti zavarovalniškim goljufijam je ena od prednostnih nalog 
zavarovalnic. 





 

39 

7 ANALIZA REZULTATOV 

V nadaljevanju podajam povzetek ugotovitev (tabela 7.1). 

Tabela 7.1 Povzetek rezultatov (v EUR) 

Vrsta škode 
Dejanski 
stroški 

popravila 

Udeležba 
zavarovanca pri 
škodi (franšiza) 

Nepokrito Izplačilo 
zavarovalnice Razlika 

Kasko 1.963,84 187,00 0 1.776,84 187,00

Kasko na prvi riziko 2.113,64 50,00 613,84 1.450,00 -663,84
H kombinacija na 
AVO polici 2.113,64 0 150,00 1.963,64 -150,00

Avtomobilska 
odgovornost 2.113,64 0 0 2.163,64 50,00

Primer 
podzavarovanja  2.113,64 187,00 -601,84 1.325,00 -788,84

Primer 
nadzavarovanja 1.963,84 187,00 0 1.776,84 -187,00

 
Podatki: 

− stroški popravila v primeru popravila boka na vozilu znašajo 1.002,62 EUR, 
− stroški popravila v primeru zamenjave boka znašajo 1.963,84 EUR, 
− stroški prevoza poškodovanega vozila od mesta nezgode do servisa znašajo 

150,00 EUR, 
− vrednost vozila pred škodnim dogodkom znaša 9.610,00 EUR, 
− višina manjvrednosti vozila zaradi poškodb boka 50,00 EUR, 
− nabavna vrednost novega vozila za obračun premije 18.700,00 EUR, 
− nabavna vrednost novega vozila na dan obračuna škode 18.700,00 EUR, 
− znesek odbitne franšize 1 % oziroma 187,00 EUR. 

V tabeli prikazani rezultati so izpeljani iz tehnično gledano istega primera. Višina 
izplačila je odvisna od pravne interpretacije posameznih zavarovalnih pogojev. Pri 
prostovoljnih zavarovanjih zavarovalne družbe skrbno preverjajo morebitna 
podzavarovanja. V zavarovalne pogoje so vključene tudi klavzule o udeležbi 
zavarovanca pri škodi. Namen soudeležba zavarovanca pri škodi – franšize je, da 
zavarovanca sili v skrbno in premišljeno ravnanje, saj mora del škode kriti sam. 
Nekatere zavarovalne družbe del škode, kot je npr.: prevoz poškodovanega vozila, ne 
krijejo iz zavarovalne police, pač pa pri sklenitvi zavarovanja zavarovancu uredijo 
članstvo v eni izmed komercialnih asistenčnih družb, ki opravijo prevoz poškodovanega 
vozila iz članstva v družbi.  
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Pri obveznih zavarovanjih je zavarovalna družba dolžna kriti vso pravno priznano 
škodo, ki jo je utrpel oškodovanec. Iz primera je razvidno, da je oškodovanec poleg 
stroškov popravila in prevoza dobil plačano še odškodnino zaradi zmanjšanja vrednosti 
vozila zaradi poškodb ob prometni nesreči, tako da je dobil odškodnino v višjem 
znesku, kot je znašala neposredna škoda. V obveznih zavarovanj gre za širše kritje kot v 
primeru prostovoljnih kasko zavarovanj.  

Iz prikazane analize je razvidno, kako pomembno je pri ocenjevanju poznati 
tehnično naravo predmeta, ki ga ocenjujemo, poznati postopke za odpravo poškodb, 
poznati stroškovni vidik odprave poškodb. Vse navedene elemente je treba opazovati 
skozi oči zavarovalnih pravil in pogojev, da se izognemo napačnemu interpretiranju, ki 
lahko pripelje do spora, ki je običajno drag in neugodno vpliva na ugled zavarovalne 
družbe. Poznati pa je treba tudi načine, ki jih uporabljajo zavarovalniški goljufi in 
osebe, ki zavarovalniške goljufije ne pojmujejo kot goljufijo. 
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8 SKLEP  

Pri ocenjevanju škod na tehničnih predmetih je nujno poznavanje tehničnih 
lastnosti, življenjskih dob predmetov, potrebnih vzdrževanj, pravilnih načinov uporabe 
in tehnično-ekonomskih možnosti popravil. Slediti je treba tehnološkim spremembam, 
ker določene tehnologije v kratkem času popolnoma zastarajo in so kljub dobremu 
stanju malo vredne ali pa je njihova vrednost negativna (varstvo okolja). Področje 
avtomobilov je širšemu krogu bolj poznano, kljub temu pa veliko ljudi napačno razume 
zavarovalniška izplačila in jih komentira brez umestitve v pravi zavarovalniški okvir. 
Vzroki za različno višino priznane odškodnine ob istem škodnem primeru ne izhajajo iz 
neenakega obravnavanja zavarovancev, pač pa gre za poznavanje in upoštevanje stroke 
in tehnologij, ki ob relativno manjših stroških nudijo enako kakovostno oz. dovolj 
kakovostno popravilo v prometnih nesrečah poškodovanih vozil. 

Politika zavarovalnih družb bi morala pri reševanju škod vpeljevati primerno 
poslovno etiko do koristnikov zavarovalnih storitev. Ta se mora odraziti na načine: do 
oškodovanca se moramo obnašati nebirokratsko, pokazati moramo razumevanje za 
njegovo situacijo, poskušati moramo vzpostaviti prijateljski odnos (oškodovanec ima 
pravico, ki izhaja iz plačane premije, zavarovalnica pa dolžnost reševanja zahtevka, kar 
pomeni, da sta oba v istem poslovnem odnosu). Zavarovalnica mora korektno in hitro 
reševati zahtevke, ker je veliko oškodovancev, ki so hkrati tudi zavarovanci iste 
zavarovalnice, ostali oškodovanci pa so potencialne stranke, ki jih lahko pridobimo s 
korektno in hitro rešitvijo zavarovalnega primera. Vsa modrost zavarovalne dejavnosti 
je v uravnoteženju odnosa med prihodki in izplačili z upoštevanjem glavnega smotra, to 
je varnost in zaščita oškodovanih. Politika, ki zanemarja lastne obveznosti, reže vejo, na 
kateri sedi. 

Veliko sporov glede višine materialne škode med oškodovancem in zavarovalnico 
mogoče nastane zaradi nezadostnega pojasnila sprejete tehnične rešitve, ki je vplivala na 
višino priznane odškodnine. Spori so lahko posledica nezadostne ali slabe komunikacije 
med zavarovalniškim cenilcem in oškodovancem, lahko so tudi posledica izključevanja 
oškodovanca iz postopka. Spori so pogosto posledica dejstva, da se je prometna nesreča 
oz. škodni dogodek pripetil, kar povzroča oškodovancem nenačrtovane aktivnosti v 
zvezi z urejanjem odškodninskega zahtevka in organizacije po škodnem dogodku.  

Zavarovalne družbe bi morale kljub zaostrenim gospodarskim razmeram vlagati v 
širjenje znanj in kompetenc zaposlenih, ki delujejo na področju reševanja zavarovalnih 
primerov. Poznavanje tehnike je za cenilce nujen, ne pa zadosten pogoj. Svoja znanja 
morajo cenilci razširiti še na področje prava, ekonomije in poslovnega vedenja. 
Najcenejša reklama za zavarovalne družbe je zadovoljna stranka. Vsak oškodovanec je 
lahko tudi zavarovanec oz. postane zavarovanec, če je postopek na zavarovalnici ocenil 
ugodno. Za ugodno oceno pa je nujno oškodovanca tvorno vključiti v proces reševanja 
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zahtevka. To je zahtevna naloga tudi za najbolj izkušene zavarovalniške cenilce. 
Aktiven pristop, ki oškodovancu omogoča, da nemoteno predstavi svoja mnenja in 
poglede na škodni dogodek, je pogosto onemogočen s časovnim in storilnostnim 
pritiskom zaposlenih v zavarovalnih družbah.  

Oškodovanci in zavarovanci pa največ pripomorejo k tekočemu reševanju 
zahtevkov z jasnimi in nedvoumnimi opisi, s poznavanjem svojih pravic in dolžnosti, ki 
izhajajo iz zavarovalnih pogodb, in s pravočasno komunikacijo z zavarovalno družbo ob 
nastanku škodnega primera. 
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