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Vzorčni pogoji za obvezno zavarovanje odgovornosti po ZAID
Dopis Slovenskega zavarovalnega združenja z dne 12. 4. 2019

V zvezi z uvodoma navedenim dopisom, s katerim vas je Slovensko zavarovalno združenje obvestilo o
svojem stališču do osnutka skupne izjave, vas pozivamo, da se sprejmejo potrebni ukrepi in podajo navodila
o ravnanju zbornice po 1.6.2019, saj do 1.6.2019 očitno ne bo možno skleniti ustreznih zavarovalnih
pogodb, kar predstavlja težavo za člane zbornice in zbornico, ki vodi imenik pooblaščenih inženirjev.
Vsi posamezniki, vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev, bi namreč morali do 1. 6. 2019 dostaviti zbornici
dokazilo, da imajo sklenjeno ustrezno zavarovanje odgovornosti po 15. členu ZAID, zbornica pa bi morala ta
dokazila tudi preveriti in vnesti podatke v imenik. Po zakonu bi morala zbornica posamezniku, ki dokazila ne
bi predložil do 1.6.2019, s 1.6.2019 izdati odločbo o mirovanju poklicnega naziva.
Ker očitno zavarovalni produkt 1.6.2019 še ne bo na trgu, to pomeni, da bi morala zbornica s 1.6.2019 vsem
pooblaščenim inženirjem izdati odločbo o mirovanju poklicnega naziva. To pa pomeni, da po 1.6.2019 vsi
pooblaščeni inženirji in tudi gospodarski subjekti po 14. členu ZAID (projektanti in nadzorniki) ne bi več
izpolnjevali pogojev za opravljanje inženirskih storitev oziroma dejavnosti, zapisanih v zakonu (5. in 14. člen
ZAID).
Dalje, brez ustrezne skupne izjave, ki je bila predlagana in dogovorjena na sestanku MOP-SZZ-GZS-ZAPS-IZS
dne 3.4.2019 na MOP, je nerealno pričakovati, da bi strokovne službe zbornice lahko pregledale in
strokovno presodile ustreznost vseh nepoenotenih polic s priloženimi različnimi zavarovalnimi pogoji
različnih ponudnikov zavarovanj.
Zato zahtevamo, da MOP uzakoni vzorčne pogoje zavarovanja odgovornosti po 15. členu ZAID in da od
zavarovalnic, kjer je država večinski lastnik, zahteva spoštovanje teh pogojev.
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