Okrožno sodišče v Mariboru
Sodna ulica 14
2000 Maribor

Maribor, 27.10.2017

Tožeče stranke:
- Kristina Plevnik, Ulpijanova avenija 14, 2250 Ptuj
- Mitja Koračin, Juhartova ulica 23, 3000 Celje
- Peter Koračin Senica, Ulica Sergija Vilfana 23, 2000 Maribor,
ki jih zastopa Odvetniška družba Bedžić in partnerji d.o.o., Mladinska ul. 14, 2000 Maribor

Tožene stranke:
-

Andrej Čas, Malečnik 85g, 2000 Maribor
Jon Čas, Malečnik 85g, 2000 Maribor
Poritura, dajanje vozil v najem, d.o.o., 56993420000, Celzov trg 3, 2000 Maribor
Edison GmbH
Zavarovalnica Mura d.d., Cesta na Triglav, 2000 Maribor
MapSat d.o.o., Gorenjska ulica 10, Črnomelj, Slovenia
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

TOŽBA

na plačilo odškodnine
pct.: 40.000,00 EUR s pp.

3x pooblastilo v prilogi
taksa po nalogu

A.
I.
Pravni nasledniki pokojne gospe Severine Koračin, Mitja Koračin, Kristina Plevnik in Peter
Koračin Senica, kot tožeča stranka zahtevajo odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko
škodo, ki jim je nastala zaradi smrti njihove matere. Gospa Severina Koračin je umrla zaradi
posledic nesreče, v kateri jo je z avtomobilom povozil Jon Čas. Do nesreče je prišlo na Bobekovi ulici, ki je bila po spremenjenem prometnem režimu zaprta za promet, saj je bilo tam
novonastalo območje za pešce, ki ga niti avtomobil niti voznik avtomobila nista upoštevala.
Do nesreče je prišlo z avtomobilom znamke Edison, za katerega sta Andrej Čas in družba
Poritura d.o.o. sklenila tipsko pogodbo za najem vozila za obdobje od 3.3.2016 do 19.3.2016.
Hudo poškodovano gospo Severino Koračin so intervencijske službe odpeljale v UKC Maribor, kjer so opravili nujne posege in jo namestili v oddelek za intenzivno nego. Tri tedne je
gospa Severina preživela v komi, po prebuditvi pa so ji sporočili, da je na kraju nesreče poginil njen pes Blaž. Njeno stanje po prebuditvi je ostalo resno in je komaj shajala, na kar so
zdravniki tudi opozorili svojce. V trenutku lucidne zavesti, je gospa Severina Koračin
26.4.2016 pooblastila enega izmed odvetnikov za vložitev predpravdnega zahtevka in morebitno tožbo. Gospa Koračin je 28.6.2016 podlegla posledicam prometne nesreče v UKC Maribor, po tem ko jo je na stroške hčerke Kristine Plevnik ter sinov Mitje Koračin in Petra Koračin Senica pregledal še tuji strokovnjak, ki je prišel v Slovenijo, da bi skušal rešiti bolnico.
V vmesnem času se je zoper Andreja Časa končal kazenski postopek pred prvostopenjskim
sodiščem, v katerem je bila izdana oprostilna sodba, zoper katero je tožilstvo vložilo pritožbo
pred višjim sodiščem. Pravdno sodišče na oprostilno sodbo izdano v kazenskem postopku ni
vezano.1 Kadar tožbeni zahtevek temelji na istem dejanskem stanju, na podlagi katerega je že
bilo odločeno v kazenskem postopku, je skladno s 14. členom Zakona o pravdnem postopku2
sodišče vezano samo na pravnomočno obsodilno sodbo, ki je izdana v kazenskem postopku,
samo glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca. Ker je bila zoper
oprostilno sodbo vložena pritožba, se postavi vprašanje litispendence, ki je posebno stanje
pravde, zaradi katerega ni mogoče istočasno voditi dveh postopkov zoper isto stranko, ki sta
identična po predmetu in obsegu.3 V danem primeru ne gre za litispendenco, ker procesna
zahtevka nista identična, saj v kazenskem postopku ni bil vključen odškodninski zahtevek, ki
ga tožniki uveljavljajo v pravdi.

VSC sodba Cp 956/2006 z dne 17.5.2017: “Ker pravdno sodišče v obsegu, kot je naveden v 14. čl.
ZPP veže le kazenska obsodilna sodba in ne kakršnakoli drugačna odločitev sodišča v kazenskem
postopku (npr. oprostilna ali zavrnila sodba, ustavitev postopka), tudi pritožbenim trditvam, da bi bil
tožnik dolžan na novo dokazovati temelj odškodninskega zahtevka le, če bi bila izdana kazenskega
oprostilna sodba, ni pritrditi.”
2
Zakon o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US,
107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl.
US, 6/17 – odl. US in 10/17.
3
VSL sklep III Cpg 30/2001 z dne 15.5.2001.
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Dokazi:
- A1: Izvedensko mnenje medicinske stroke.
- A2: Izvedensko mnenje elektro stroke.
- A3: Rent-a-Car pogodba.
- A4: Izjava za javnost družbe Edison GmbH.
- A5: Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti Zavarovalnice Mura d.d.
- A6: Elektronska korespondenca med Matijo Dvoršak in Klemnom Riznik.
- A7: Izjava Jona Časa.
- A8: Izjave otrok pokojne gospe Severine Koračin.
- A9: Drugo izvedensko mnenje medicinske stroke.
- A10: Drugo izvedensko mnenje elektro stroke.
- A11: Zaslišanje prič.

II.
Iz dejanskega stanja izhaja, da so bili zoper tožene stranke Jona Časa, Porituro d.o.o., Zavarovalnico Mura d.d., družbo Edison GmbH vloženi predpravdni zahtevki še za čas življenja pravne prednice tožečih strank, dne 29. 5. 2016. Tožbeni zahtevek iz naslova nepremoženjske
škode, ki jo je utrpela pravna prednica tožečih strank, pa tožeče stranke vlagajo tudi zoper
tožene stranke Andreja Časa, družbo MapSat d.o.o. in Mestno občino Maribor, ki za nastalo
škodo odgovarjajo solidarno.
Prehod terjatev za povrnitev nepremoženjske škode je pred razveljavitvijo 184. člena Obligacijskega zakonika4 z odločbo v zadevi U-I-213/15-13 z dne 28. 9. 2016 prešla na dediče samo,
če je bila priznana s pravnomočno odločbo ali pisnim sporazumom. Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustavno sodišče RS) je ureditev, ki je vezala podedljivost terjatve na priznanje terjatve s pravnomočno odločbo ali pisnim sporazumom razveljavilo zaradi
kršitve ustavnega načela enakosti pred zakonom (14. člen Ustave Republike Slovenije 5 ).
Ustavno sodišče RS je v obrazložitvi odločitve zavzelo stališče, da preide terjatev za nepremoženjsko škodo na dediče oškodovancev, če je oškodovanec, ki je utrpel nepremoženjsko
škodo izrazil voljo, da za utrpljeno škodo dobi zadoščenje v obliki denarne odškodnine. Iz
citirane ustavne odločbe izhaja, da so za oceno enakosti položajev glede vprašanja, ali se strogo osebna terjatev pretvori v premoženjsko vrednost (in s tem postane podedljiva), torej upoštevne okoliščine, ki izvirajo iz voljnega ravnanja oškodovanca. Bistveno je, kdaj je oškodovanec na ustrezen način izrazil voljo, da zadoščenje dobi v obliki denarne odškodnine, saj s tem
odškodninska terjatev izgubi svojo strogo osebno naravo. Argumenti iz ustavne odločbe se
vežejo na zunanji znak volje, ne pojasnijo pa neposredega trenutka, v katerem je volja jasno
izražena. Do vprašanja, ali se terjatev pretvori v premoženjsko z zunajsodno zahtevo in kakšno (pisno ali ustno) ali z vložitvijo tožbe, se ni opredelilo.6 Glede tega vprašanja je potrebno
z ustrezno razlagalno tehniko poiskati pravilno pravno rešitev.
Ker je posebno pravilo o podedljivosti terjatve za povrnitev nepremoženjske škode s citirano
odločbo razveljavljeno, moramo v nadaljevanju izhajati iz splošnega pravila, ki velja za zapadlost odškodninske obveznosti iz 165. člena OZ. Skladno z navedenim členom šteje odškodninska obveznost za zapadlo od trenutka nastanka škode. Odškodninsko razmerje nastane
takoj, ko nastane škoda kot posledica škodnega dogodka. Ker obveznost nastane zaradi nedopustnega ravnanja, je storilec takoj v zamudi s plačilom premoženjske škode in ni potreben

Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ), Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in
64/16 – odl. US.
5
Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju URS), Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00
– UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143,
47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a.
6
Razmislek in sodna praksa Vrhovnega sodišča o nekaterih aktualnih vprašanjih odškodninskega prava
v zvezi z nepremoženjsko škodo. Vir: Pravni letopis, 2016, str. 67.
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(niti) opomin, da nastane zamuda, kaj šele odločitev sodišča.7 Pravno priznana nepremoženjska škoda je v tem, da oškodovanec do določene stopnje in določen čas trpi telesne bolečine
ali duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti (tudi skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti ali okrnitve svobode ali pravice osebnosti ali smrti bližnjega) ali strah, kar
pa je v konkretnem primeru izpolnjeno najkasneje na dan 26. 4. 2016, ko je pravna prednica
tožečih strank v trenutku lucidne zavesti za vložitev predpravdnega zahtevka in tožbe pooblastila odvetnika. Ta trenutek lahko štejemo za trenutek nastanka podedljive terjatve.
Ureditev iz razveljavljenega 184. člena OZ je bila že pred razveljavitvijo kritizirana s strani
teorije s stališčem, da prenos terjatev za povrnitev nepremoženjske škode mortis causa ali
inter vivos ne bi smel biti obravnavan drugače, kot velja v primeru premoženjske škode.8
Takšen način prenosa terjatev pozna recimo italijansko pravo, ki v primeru smrti oškodovanca
ne razlikuje med terjatvami za premoženjsko in nepremoženjsko škodo.9
Primerjalno hrvaški Zakon o obveznim odnosima10 v prvem odstavku 1105. člena določa, da
terjatev za povrnitev nepremoženjske škode preide na dediča že, če je oškodovanec podal
pisno zahtevo ali vložil tožbo. Ta ureditev je bila že takoj ob sprejemu kritizirana s strani teorije prav s konkretnimi primeri prometnih nesreč – kadar oškodovanec utrpi nepremoženjsko
škodo in umre kmalu po prometni nesreči. Pri tem izpostavljajo situacijo, ko objektivno ni
mogoče, da bi oškodovanec postavil ustrezni zahtevek in situacije, ko oškodovanec še čaka na
izid zdravljenja in v tem času umre. Nadalje navajajo, da ni upravičeno, da bi v takšnih in
podobnih okoliščinah imel korist povzročitelj škode. Zato hrvaška teorija pričakuje, da bo
sodna praksa v takšnih izjemnih primerih dopustila vložitev zahtevka na povrnitev nepremoženjske škode tudi dedičem oškodovanca.11 Takšno rešitev, ki omogoča vložitev zahtevka za
povrnitev nepremoženjske škode svojcem osebe, ki je utrpela nepremoženjsko škodo in nato
umrla, pozna tudi portugalsko pravo.12 Tudi v slovenski teoriji je zastopano stališče, da ima

7

VSL sodba I Cp 803/2009.

Dedovanje terjatve za povrnitev nepremoženjske škode in procesnopravne dileme; Pravnik, revija za
pravno teorijo in prakso; Ljubljana 2012; letnik 67.; št. 11-12; str. 886 (877-886).
9
Non-contractual liability arising out of damage caused to another, prepared by Christian von Bar
Oxford: Oxford University Press (www.oup.com), Principles of European Law, Study Group on a
European Civil Code, 2009., Edinburgh Law Review, Volume 15 Issue 2, Page 314-315, ISSN 13649809 Available Online May 2011.
(https://doi.org/10.3366/elr.2011.0038), str. 403
10
Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15 z dne 1.8.2015.
11
Hrvoje Kačer, Tri novote iz novog koncepta neimovinske štete po zakonu o obveznim odnosima iz
2005.2, Str. 1504.
12
Non-contractual liability arising out of damage caused to another, prepared by Christian von Bar
Oxford: Oxford University Press (www.oup.com), Principles of European Law, Study Group on a
European Civil Code, 2009., Edinburgh Law Review, Volume 15 Issue 2, Page 314-315, ISSN 13649809 Available Online May 2011.
(https://doi.org/10.3366/elr.2011.0038, str. 404.
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odškodninska sankcija tudi preventivno funkcijo. 13 Ureditev, ki bi priviligirala (nekatere)
oškodovalce, bi bila v nasprotju s tovrstno koncepcijo odškodnine.
V konkretnem primeru je bila volja matere tožečih strank, da uveljavlja odškodnino za nepremoženjsko škodo jasno izražena najkasneje z vložitvijo predpravnih zahtevkov zoper tožene
stranke Jona Časa, Porituro d.o.o., Zavarovalnico Mura d.d. in družbo Edison GmbH. Izraz
volje, da želi zahtevati povrnitev odškodnine po sodni poti tudi od ostalih tožencev pa jasno
izhaja že iz širokega pooblastila odvetniku, da vloži predpravdne zahtevke in morebitno tožbo. Takšna razlaga je skladna z zgoraj navedeno argumentacijo Ustavnega sodišča RS v zadevi U-I-213/15-13, po kateri je merodajno, da oškodovanec na ustrezen način izrazi voljo, da
zadoščenje dobi v obliki denarne odškodnine, prav tako pa je razlaga skladna s primerjalnopravnimi ureditvami ter dognanji teorije. Dediči oseb, ki so utrpele nepremoženjsko škodo in
niso imele objektivnih možnosti za postavitev ustreznega zahtevka, ne smejo biti depriviligirani, hkrati pa v istih okoliščinah ne smejo biti priviligirani povzročitelji škode. V konkretnem
primeru je prišlo ravno do takšne objektivne nezmožnosti postavitve zahtevka oz. do postavitve zahtevka še v času zdravljenja, ko oškodovanka niti objektivno ni mogla vedeti, kdo (vse)
za škodo odgovarja. Zato je za konkretni primer bistveno, da je bila volja za povrnitev odškodnine jasno izražena s pooblastitvijo odvetnika, ne pa tudi, da je bila identificirana oseba, od
katere je oškodovanka zahtevala povrnitev odškodnine. Glede na navedeno ni ovir za prehod
terjatev za povrnitev nepremoženjske škode na tožeče stranke.

Plavšak, v: Plavšak, Juhart in drugi, Obligacijski zakonik s komentarjem (2003), GV Založba str.
731 in nasl.
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B.
Tožene stranke tožečim strankam odškodninsko odgovarjajo za nastalo škodo. V danem primeru gre za neposlovno odškodninsko odgovornost, za katero je značilno, da subjekta pred
nastankom te odgovornosti nista v medsebojnem poslovnem razmerju. 14 Da bi za določeno
osebo nastala določena obveznost drugi osebi povrniti škodo, morajo biti izpolnjene
predpostavke odškodninske odgovornosti te osebe. To so škodljivo dejstvo, škoda, vzročna
zveza in krivda. Odškodninske odgovornosti toženih strank se medseboj razlikujejo po tem ali
gre za kridno ali objektivno odškodninsko odgovornost. Krivdna odgovornost je tista vrsta
odškodninske odgovornosti, pri kateri je krivda predpostavka te odgovornosti. Krivda se pri
tem domneva. Objektivna odškodninska odgovornost pa je tista vrsta odškodninske odgovornosti, pri kateri krivda ni predpostavka te odgovornosti.15 V nadaljevanju so pri posameznih toženih strankah razdelane posamezne predpostavke odškodninske odgovornosti (točke III
do IX), škoda, kot negativna posledica, ki nastane v sferi druge oškodovane osebe, pa je
skupna vsem toženim strankam in je razdelana v ločenem poglavju (točka X).

III.
Edison GmbH
Vozilo, ki si ga je sposodil Andrej Čas, je proizvedel nemški proizvajalec Edison GmbH. V
danem primeru Edison 4 ni prepoznal prometnega znaka, ki bi ga moral prepoznati, prav tako
je bil ob tem neustrezen tudi odziv vozila.
Skladno s prvim odstavkom 155. člena OZ, za škodo odgovarja tisti, ki da v promet kakšno
stvar, ki jo je izdelal, ki pa pomeni zaradi kakšne napake, škodno nevarnost za osebe ali stvari, ki nastane zaradi take napake. Ta temelj opravičuje nujnost prevzemanja določenega rizika
za določeno proizvajalčevo dejavnost in je objektivno pogojeno prisilna garancija za proizvodnjo stvari brez napak in njihovo dajanje v promet. Dejanje, ki ustvarja tveganje, je dajanje
predmeta v promet. Tveganje nastane, čeprav stranka, ki predmet da v pomet, osebe ki jo utegne tveganje prizadeti, niti ne pozna. Proizvajalec odgovarja po kriteriju objektivne kavzalne
odgovornosti, ne glede na krivdo. Za njegovo odgovornost za škodo zadostuje, da njegov proizvod z napako obstaja in da je kupcu ali tretji osebi povzročil osebno ali premoženjsko škodo, ne glede na krivdo proizvajalca.
Edison GmbH se ne more razbremeniti odgovornosti iz razloga, da je podjetje MapSat načrtovalo programsko opremo za navigacijski sistem in njene nadgradnje. Obveznost proizvajalca in načrtovalca je v tem primeru solidarna.16

Plavšak, 2003, str. 691.
Plavšak, 2003, str. 690.
16
Plavšak (2003), str. 897.
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1. Škodljivo dejstvo
Vozilo Edison predstavlja stvar z napako iz razloga, ker vozilo ni prepoznalo prometnega
znaka, ki bi ga moralo, prav tako pa se je tudi sistem neustrezno odzval z ignoriranjem prometne signalizacije, ki je vozilu nepoznano.
Samovozeče vozilo je sposobno zaznati stanje svojega okolja in na podlagi informacij iz okolja voziti brez posredovanja človeka. Med objekte, ki jih sistem razpozna, spadajo prometni
znaki po Dunajski konvenciji o cestnih znakih in prometni signalizaciji. Prepozna jih v razdalji do 200 metrov. Pred križiščem med Bobekovo ulico in Schmirmaulovo ulico sta bila postavljena dva prometna znaka. Prvi je s puščico opozarjal na obvoz, drugi pa na eksperimentalno
prometno ureditev s trikotnikom, rdeče obrobljenim znakom s klicajem. Znaka sta prav tako
tekstovno v slovenščini opozarjala na spremembo prometne ureditve. Edison 4 podpore za
slovenski jezik nima, vendar to ne izključuje dejstva, da bi moral prepoznati znake prometne
signalizacije. Navedena znaka izhajata iz Dunajske konvencije o cestnih znakih in prometni
signalizaciji, iz česar sledi, da bi ju tudi Edison 4 moral uspešno prepoznati. V omenjeni konvenciji je na skici A32 prikazan znak eksperimentalne prometne ureditve. Tako bi moralo
vozilo zagotovo prepoznati znak in upočasniti oziroma primerno reagirati. Nadalje je v aneksu 1 (oddelek G/ I. 5.) omenjene konvencije navedeno, da morajo biti znaki, ki kažejo na
začasne razmere, kot so cestna dela, preusmeritve, obvozi, urejeni tako, da imajo oranžno ali
rumeno podlago s črnimi simboli. Prometna znaka za obvoz sta urejena v 19. členu Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah17. Prikazana sta v preglednici 6, pod
oznakama 3308 in 3309. V obeh je razvidna oranžna barva, kar pomeni, da sta v skladu z
Dunajsko konvencijo. Vozilo bi zatorej moralo prepoznati tudi drug znak, ki je s puščico opozarjal na obvoz. Neprepoznava prometnih znakov predstavlja napako stvari.
Znake, ki jih sistem ne prepozna jih ignorira. Takšen odziv je neustrezen, še posebej v dani
situaciji, ko bi vozilo že glede na trikotno obliko znaka moralo prepoznati nevarnost na cesti
oziroma spremembo v prometu. Vozilo bi moralo v takšni situaciji ali zmajšati hitrost, ustaviti
ali pa zahtevati posredovanje voznika. Na podlagi 243. člena ZPP predlagamo sodišču, da v
zvezi z razjasnitvijo tega vprašanja postavi izvedenca elektro stroke, saj se izvedenci v izvedenskem mnenju do tega vprašanja niso opredelili (dokazi A2 in A10).
2. Vzročna zveza
Vzročna zveza je zveza med škodljivim dejstvom, nedopustnim ravnanjem, in škodno posledico. Pri presoji vzročne zveze lahko uporabimo dva pristopa. Pri retrospektivni analizi vzročnosti presojamo, ali bi do škodnega dogodka prišlo tudi, če ne bi bilo ravnanja odgovorne
osebe. Pri prospektivni analizi vzročnosti pa se ukvarjamo s vprašanjem ali je dejanje, katerega vzročno povednost s škodnim dogodkom presojamo, povečalo verjetnost nastanka tega
škodljivega dogodka.18 Predpostavka vzročne zveze se pri producentski odgovornosti domneva.19

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17.
Plavšak (2003), str. 729 in 730.
19
VSM vmesna sodba in sklep I Cpg 326/2013 z dne 27.3.2014.
17
18

V kolikor bi vozilo pravilno prepoznalo prometna znaka, bi se po njiju ravnalo in bi bilo vozilo preusmerjeno na Schmirmaulovo ulico. Iz izvedenskega mnenja elektro stroke izhaja, da je
kljub pomanjkanju informacij glede spremembe prometnega režima vozilo Edison 4 sposobno
prilagoditve in ugotavljanja stanja vozišča na podlagi prometnih znakov. Neprepoznava znakov, ki bi jih Edison moral, vendar jih ni prepoznal, je vodila v prometno nesrečo s smrtnim
izidom.
Neustrezen odziv vozila z ignoriranjem znaka se je rezultiral v vožnji z nespremenjeno hitrostjo. Iz odgovora za razjasnitev številka 1 izhaja, da v kolikor bi vozilo potovalo z nižjo
hitrostjo, in sicer s hitrostjo od 38 km/h do 41 km/h, bi se parametri, med njimi tudi varnost
vozila, tako spremenili, da bi bila stopnja tveganja trka z gospo Severino Koračin sorazmerno
manjša in bi lahko vozilo zapeljalo v njeno smer ter se izognilo trku ali pa vsaj izognilo nesreči s smrtnim izidom. Obstajala je celo 65% možnost, da do trka sploh ne bi prišlo (dokaz
A2).

IV.
Glede na razvoj avtomatiziranih avtomobilov, se postavlja vprašanje, kdo bo odgovoren, ko
bo avtomatiziran sistem popolnoma zamenjal voznika. Do sedaj je bila odgovornost na strani
voznika ali proizvajalca, zaradi vgrajenega sistema pa bi lahko bila v prihodnosti delno odgovorna tudi umetna inteligenca.20 Odgovornost za nesrečo bo tako lahko padla na: proizvajalca
avtomobila, ponudnika strojne in programske opreme, podjetje za navigacijski sistem ali na
voznika, ki ni pravočasno videl nevarnosti in ukrepal, da bi se izognil nesreči. Odgovor na to,
kdo je kriv je odvisen od stopnje avtomatiziranosti in od stopnje pozornosti voznika za volanom.21 Kljub temu da na tržišču sicer že obstaja takšen popolnoma avtomatiziran avtomobil
znamke Volvo, pri proizvajalcu poudarjajo, da mora voznik še zmeraj biti pozoren med vožnjo, še posebej ob vremenskih spremembah in ob oslabljeni vidljivosti. Ti primeri bodo večinoma obravnavani kot producentska odgovornost, namesto odgovornosti za povzročitev prometne nesreče, saj je lahko za nesrečo kriva tudi programska in strojna oprema, ki je vključena v vozilo, kar pomeni, da bo lahko odgovoren programski sistem kot tak oziroma umetna
inteligenca, ki je vgrajena v vozilo.22 To pomeni, da bo odgovoren sistem oblikovan s strani
človeka, ki bo deloval neodvisno od človeških navodil, ampak na podlagi informacij, ki jih bo
sistem sam pridobil in analiziral. Ker se postavlja vprašanje odgovornosti umetne inteligence
kot takšne, se kot rešitev zaenkrat kaže, da bi v primeru, ko pride do prometne nesreče avtomatiziranega vozila in ni mogoče oceniti, kje točno je nastala napaka, solidarno odgovarjali
vsi, ki so sodelovali pri ustvarjanju avtomatiziranega sistema vgrajenega v vozilu in proizva-
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Griffith Law Injury Lawyers, Who can be sued when a driverless car causes and accident?
https://www.griffithinjurylaw.com/blog/automated-cars-may-affect-liability-in-crash-injurylawsuits.cfm.

jalec avtomobila.23 V danem primeru bi to pomenilo, da bi bil lahko solidarno odgovoren tudi
operacijski sistem Tomas, ki je vgrajen v vozilo Edison, če se ne bi dalo dokazati, zaradi katere napake v vozilu je do prometne nesreče prišlo. Zaenkrat v naši pravni ureditvi temelja za
odgovornost umetne inteligence še ni, izhajamo iz splošne ureditve krivdne in producentske
odgovornosti ostalih zgoraj navedenih.

V.
MapSat d.o.o.
Vozilo Edison 4 deluje na način, da se pri vožnji zanaša tudi na podatke iz navigacijskega
sistema, ki ga programira družba MapSat d.o.o.. Slednji izdeluje tako tehnične komponente za
navigacijo, kakor tudi programsko opremo in njene nadgradnje. Zaradi neustrezne opredelitve
situacije kot kritične, sistem ni bil posodobljen in posledica se je odrazila v zavoju na območje za pešce.
V danem primeru odgovornost družbe MapSat d.o.o. temelji na podlagi odgovornosti proizvajalca za napako stvari iz 155. člena OZ. Gre za neposlovno odškodninsko odgovornost, za
katero MapSat odgovarja objektivno. Stvar ima napako, če nima lastnosti, ki jih je s svojimi
obvestili ali sporočili zagotovil sam proizvajalec. 24 Skladno s 155. členom OZ, kdor da v
promet kakšno stvar, ki jo je izdelal, ki pa pomeni zaradi kakšne napake, škodno nevarnost za
osebe ali stvari, odgovarja za škodo, ki nastane zaradi take napake.
1. Škodljivo dejstvo
Posodobitev navigacijskega sistema, ki je potrebna za pravilno in varno vožnjo, pred povzročitvijo prometne nesreče, ni bila opredeljena kot kritičen popravek. Zaradi dnevnih sprememb cestnih režimov in del na cesti ter usodnosti posledic, ki jih ima neupoštevanje spremenjene ureditve, bi morala posodobitev biti opredeljena kot kritičen popravek, ki bi onemogočil nadaljnjo vožnjo, dokler le ta ne bi bila nameščena. Pravilnost zatrjevanega izkazuje
tudi dejstvo, da je Edison GmbH po nesreči opredelil popravek kot kritičen (dokaz A4).
2. Vzročna zveza
V kolikor bi bila posodobitev navigacijskega sistema opredeljena kot kritični popravek, bi
bila uporaba vozila onemogočena, vse dokler posodobitev ni nameščena. Po nadgradnji sistema bi bila pot, na kateri se je zgodila nesreča, klasificirana kot cona za pešce. Ob posedovanju te informacije bi metoda za izračun optimalne poti izbrala drugo pot.
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VI.
Poritura d.o.o.
Podjetje Poritura d.o.o. se ukvarja z dejavnostjo ''rent-a-car'' oziroma oddajanjem vozil v
najem strankam. V ta namen sklepa tipske pisne pogodbe. V danem primeru je podjetje Poritura d.o.o. prav tako sklenilo tipsko pogodbo (dokaz A3), s katero se je v 5. členu zavezalo, da
bo najemnika med drugim obvestilo o vseh lastnostih vozila. Gospod Matija Dvoršak, zastopnik podjetja, je na dan sklenitve pogodbe posredoval informacijo gospodu Andreju Času, da
in-house pravnik Poriture d.o.o. večjih pomislekov pri uporabi funkcije avtopilot ne vidi
(dokaz A6). Pri tem gospod Andrej Čas ni bil obveščen o izklopu avtomatskih posodobitev
programske opreme, zaradi česar se je vozilo ravnalo po obsoletnih podatkih in ni bilo seznanjeno s spremenjenim prometnim režimom. Namen možnosti izklopa je omogočiti razvijalcem testiranje posodobljenih funkcionalnosti strojne in programske opreme (t.i. beta faza testiranja). Navedene dejavnosti ne spadajo v področje delovanja Poriture d.o.o., ravno nasprotno, glede na naravo dejavnosti izklop posodobitev predstavlja za uporabnika avtomobila
nevarnost. Sprememba nastavitev posodabljanja je mogoča le s pomočjo posebne PIN kode,
ki pa je v danem primeru gospod Andrej Čas ni imel. Poritura d.o.o. bi morala ali spremeniti
nastavitve na »avtomatično posodabljanje« ali posredovati PIN številko svoji stranki.
Splošno odškodninsko odgovornost ureja OZ. V prvem odstavku 131. člena OZ je določeno,
da kdor drugemu povzroči škodo, jo je dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez
njegove krivde. V obravnavanem primeru gre za neposlovno odškodninsko odgovornost. Za
neposlovno odškodninsko odgovornost je značilno, da subjekta te odgovornosti pred izpolnitvijo predpostavk neposlovne odškodninske odgovornosti nista v medsebojnem poslovnem
razmerju. 25 Splošne predpostavke odškodninske odgovornosti so protipravnost ravnanja,
vzročna zveza in škoda.26
1. Škodljivo dejstvo
Načelno izhodišče za razlago pojma nedopustnosti ravnanja predstavlja splošna prepoved
povzročanja škode (neminem laedere). Skladno z 10. členom OZ se je vsak dolžan vzdržati
ravnanja, s katerim bi utegnil drugemu povzročiti škodo. Na navedeno lahko opremo zlasti
presojo o tem, kakšne značilnosti mora imeti ravnanje odgovorne osebe, da bi ga lahko opredelili kot protipravno ravnanje. Nedopustno ravnanje je tisto, pri katerem lahko kot posledico
predvidimo možnost nastanka škode.27 Tožena stranka Poritura d.o.o. je bila objektivno sposobna predvideti, da lahko njeno ravnanje povzroči škodljive posledice. Zavedati se je morala
in mogla, da odsotnost natančnejšega navodila glede uporabe funkcije avtopilot in odsotnost
obvestila o izklopu avtomatskih posodobitev vozila, lahko vodi do škodljive posledice. Vozilo je bilo najeto za 18 dni, sistemske posodobitve operacijskega sistem pa se izdajajo enkrat
tedensko. Iz navedenega sledi, da najmanj dvakrat operacijski sistem zaradi nastavitve Poriture d.o.o. ni bil posodobljen. Podjetje Poritura d.o.o. gospodu Andreju Času ni niti posredovala
Plavšak (2003), str. 691.
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PIN kode, s katero bi lahko spremenil nastavitve in omogočil pridobitev ažurnih podatkov,
niti ga ni obvestila o izklopu posodobitev (dokaz A2).
2. Vzročna zveza
Skladno z retrospektivnim in prospektivnim pristopom k analizi vzročnosti je vzročna zveza
podana. Zaradi nastavitve na »izključeno« se posodobitev navigacijskega sistema ni namestila. Tudi v primeru če bi g. Čas želel namestiti posodobitev, bi moral naprej spremeniti nastavitve posodabljanja, za kar pa je potrebna posebna PIN koda, ki pa je v danem primeru ni
imel. V kolikor bi bil sistem nadgrajen, torej če bi Poritura d.o.o. nastavila posodobitve na
»avtomatsko« ali bi uporabniku posredovala PIN kodo s katero bi lahko sam spremenil nastavitve in ob obvestilu nadgradil sistem, bi metoda za izračun optimalne poti izbrala drugo pot
in do škodnega dogodka ne bi prišlo.
3. Krivda
Najbolj splošno pravilo o poslovni (deliktni) odškodninski odgovornosti, ki ga pozna naše
pravo, določa krivdno odgovornost z obrnjenim dokaznim bremenom. Za presojo krivde se
uporablja pravni standard zahtevane skrbnosti. Da bi se povzročitelj škode razbremenil odgovornosti, mora dokazati, da ni kriv oz. da je škoda nastala, čeprav je ravnal z zahtevano skrbnostjo.28 Krivda povzročitelja škode se torej domneva, ne glede na to pa jo utemeljujemo, kot
izhaja iz nadaljevanja.
Iz dejanskega stanja izhaja, da je v konkretnem primeru tožena stranka Poritura d.o.o. izklopila avtomatske posodobitve in tako onemogočila programsko nadgradnjo (Update v2.042)
navigacijskega sistema. Kot izhaja iz sporočila za javnost družbe Edison GmbH je Poritura
d.o.o razpolagala s PIN številko in bi morala spremeniti nastavitve nazaj na avtomatske ali
vsaj posredovati PIN številko svoji stranki, gospodu Andreju Času. Poritura d.o.o. se ukvarja
s storitvijo »rent-a-car« kot svojo poklicno dejavnostjo.
Poritura d.o.o ima v zvezi s svojo dejavnostjo položaj profesionalne osebe. Po standardu profesionalne skrbnosti velja, da bi lahko povzročitelj predvidel škodljivo posledico svojega ravnanja, če bi bila večina strokovnjakov s področja profesionalnega udejstvovanja povzročitelja
v enakih okoliščinah sposobna predvideti, da lahko tako ravnanje povzroči škodljivo posledico.29 Podjetje, ki se ukvarja s storitvijo »rent-a-car« bi se moralo zavedati možnosti sprememb
prometnega režima in s tem nujnosti ažurnih posodobitev navigacijskih sistemov, ki so bili v
tem primeru ključni za delovanje vozila.
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VII.
Zavarovalnica Mura d.d.
Poritura d.o.o. je imela zavarovano avtomobilsko odgovornost pri zavarovalnici Mura d.d., ki
je v danem primeru solidarno odgovorna za nastanek škode.
V skladu z določbo 965. člena OZ in 20. členu Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (v
nadaljevanju ZOZP)30, lahko oškodovanec zahteva povrnitev škode, ki jo krije zavarovanje
avtomobilske odgovornosti neposredno od zavarovalnice (direktna tožba). To pa še ne pomeni, da lahko oškodovanec za poplačilo škode iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti, plačilo zahteva le od zavarovalnice, ne pa tudi od oškodovalca. Nasprotno, oškodovancu je dana možnost izbire. Odškodnino lahko zahteva neposredno od zavarovalnice na podlagi
določbe 965. člena OZ in 20. člena ZOZP (direktna tožba), lahko pa tudi odškodnino uveljavlja od oškodovalca po splošnih pravilih odškodninskega prava.31 V okviru zavarovalne vsote
je odškodninska obveznost zavarovalnice in zavarovanca solidarna. Oškodovanec ima zato
pravico, da do višine zavarovalne vsote toži zavarovanca in zavarovalnico posebej ali pa oba
skupaj (prvi odstavek 965. člena OZ).32
Zavarovalnica je za izplačilo odškodnine zavezana le, če je zavarovanec za škodo odgovoren,
pri čemer je odgovornost zavarovalnice v vsakem primeru omejena z odgovornostjo zavarovanca.33 Skladno s 1. členom Splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilske odgovornosti
Zavarovalnice Mura d.d., zavarovalnica povrne škodo, ki je posledica uveljavljanja
odškodninskih zahtevkov tretjih oseb na podlagi civilnega prava, če je pri uporabi ali posesti
vozila, navedenega v polici, prišlo do poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari. V danem
primeru je vozilo vozil gospod Jon Čas, za katerega so predpostavke odškodninske odgovornosti izpolnjene. Pri tem pa skladno z določilom 7. člena ZOZP, zavarovalnica ne more uveljavljati ugovorov, ki jih ima iz zavarovalne pogodbe za obvezno zavarovano vozilo proti
zavarovancu, ker ta ni ravnal po zakonu, zavarovalni pogodbi in splošnih pogojih (dokaz
A5).34

VIII.
Andrej Čas in Jon Čas
Andrej Čas je pri družbi Poritura d.o.o. najel avtomobil Edison 4. Avtomobil Edison 4, ki je
bil predmet pogodbe, je tehnološko napreden avtomobil, ki ima vgrajeno funkcijo ”avtopilot”,
kar pomeni, da je sposobno avtomatizirane vožnje. Pri podružnici družbe Poritura d.o.o., pri
kateri je sklenil pogodbo, se je gospod Andrej Čas pozanimal o pogojih najema in podrobnostih uporabe te napredne funkcije. Naknadno so mu s strani družbe sporočili, da glede na dejstvo, da je avto homologiran, to funkcijo lahko uporabi, čeprav nemški proizvajalec Edison
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (v nadaljevanju ZOZP), Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17.
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GmbH poudarja, da vozilo temu še ni namenjeno. V podjetju Poritura d.o.o. so mu tako dovolili vklop funkcije “avtopilot”, sicer brez posebnih navodil, ki jo je tudi preizkusil. Kljub
vključeni funkciji samodejne vožnje mora vozilo upravljati voznik, ki je sposoben prevzeti
nadzor nad vozilom v vsakem trenutku vožnje, kar pomeni, da mora imeti voznik za volanom
opravljen vozniški izpit v skladu s predpisi in popolno koncentracijo med vožnjo, vozila pa
nikakor ne sme upravljati oseba, ki nima znanja o vožnji in je torej brez vozniškega izpita.35
Ker je bil nad avtomobilom navdušen tudi njegov 13-letni sin Jon Čas, mu je njegov oče
Andrej dovolil sesti za volan, medtem ko je bila vključena fukncija avtopilot. Odpravila sta se
na vožnjo po Mariboru, kjer je 18.3.2016 v veljavo stopil nov prometni režim in spremembe
na križišču Bobekove in Schmirmaulove ulice. Kot izhaja iz priloženega izvedenskega mnenja v primeru take stopnje samodejne vožnje interakcija z vozilom sicer ni potrebna vse do
trenutka, ko vozilo z zvočnim in vidnim signalom sporoči potrebo po posredovanju voznika,
vendar je že Jon Čas s svojo izjavo potrdil, da mu je njegov oče Andrej v času, ko je nastala
nepričakovana situacija, na zaslonu nekaj kazal in ni bil osredotočen na vožnjo.
1. Škodljivo dejstvo
Premikajoče se osebno vozilo velja za nevarno stvar, zato je odgovornost voznika motornega
vozila neodvisna od protipravnosti ali krivde.36 Drugo posebno pravilo, ki velja, pa je, da se
vzročna zveza med škodljivim dejstvom in nevarno stvarjo oziroma nevarno dejavnostjo
domneva.37 To pomeni, da je odškodninska odgovornost voznika avtomobila v razmerju do
pešca objektivne narave, saj je treba premikajoče se motorno vozilo v tem odnosu šteti za
nevarno stvar.38 Za škodo od nevarne stvari odgovarja njen imetnik39 oziroma oseba, ki je
nevarno stvar dejansko uporabljala v času škodnega dogodka. V danem primeru je imetnik
stvari Poritura d.o.o., vendar je stvar po najemni pogodbi začasno uporabljal gospod Andrej
Čas. Pojavna oblika protipravnosti (škodljivo dejstvo, ki je vzrok škodi) je v danem primeru
že sam avtomobil kot nevarna stvar.
Objektivna odgovornost je uzakonjena v drugem odstavku 131. člena OZ ter 149. in 150. členu OZ in pomeni izjemo.40 Je tista vrsta odgovornosti, pri kateri krivda ni predpostavka za
odgovornost. Pojavna oblika škodljivega dejstva kot predpostavka za uporabo posebnih pravil
o odškodninski odgovornosti za škodo od nevarne stvari oziroma nevarne dejavnosti je škoda,
ki je nastala v zvezi z nevarno stvarjo oziroma v zvezi z nevarno dejavnostjo. V primeru
obstoja te predpostavke, se uporabljajo pravila, ki izključujejo uporabo splošnega pravila41.
Za takšno objektivno odgovornost velja, da krivda ni predpostavka te odgovornosti, kar
pomeni, da se odgovorna oseba ne more razbremeniti s tem, da dokaže neobstoj krivde, temveč mora dokazati zunanjost vzroka za nastanek škodnega dogodka. Objektivno odgovorni
Podoben primer je bil tudi v ZDA, kjer je bilo ugotovljeno, da je za prometno nesrečo odgovoren
voznik, ki je vozil avtomobil Tesla z vključenim avtopilotom, ker v tistem trenutku ni bil pozoren na
dogajanje na cesti.
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subjekt se (lahko) v celoti razbremeni odgovornosti le, če (razen višje sile/vis maior)42 dokaže, da je škoda nastala izključno zaradi dejanja oškodovanca (ali koga tretjega), ki ga ni
mogel pričakovati in se njegovim posledicam ne izogniti ali jih odstraniti (drugi odstavek 153.
člena OZ). Vsi trije pogoji morajo biti izpolnjeni kumulativno, oprostitvene razloge pa je treba obravnavati kot izjeme in zato vsebino pravnih standardov, s katerimi so definirani, ozko
razlagati. V sodni praksi in pravni teoriji velja enotno stališče, da je izhodišče za presojo, ali
je (bilo) ravnanje oškodovanca za objektivno odgovorno osebo (ne)pričakovano, objektivno
in abstraktno. Zato se pri tem ne sprašujemo, ali je bilo oškodovančevo dejanje pričakovano
za konkretnega voznika in v konkretnih okoliščinah, temveč, ali je bilo pričakovano za posebej skrbnega voznika.43
V času nastanka škodnega dogodka je motorno vozilo upravljal Andrejev 13-letni sin, kar
pomeni, da bi v primeru polnoletnosti odgovarjal na podlagi objektivne odgovornosti. Na
podlagi četrtega odstavka 142. člena OZ starši odgovarjajo za škodo, katero povzroči drugemu njihov mladoletni otrok, ki je dopolnil sedem let, razen če dokažejo, da je škoda nastala
brez njihove krivde. To pomeni, da morajo starši zadostiti obrnjenemu dokaznemu bremenu
in dokazati, da so v konkretnem primeru ravnali z dolžno skrbnostjo.44 Andrej Čas je sam
dovolil vožnjo svojemu 13-letnemu sinu, ki še nima in še ne more imeti opravljenega vozniškega izpita, in je vožnji tudi prisostvoval, kar pomeni da se je oziroma bi se moral zavedati
posledic svojih dejanj in ni ravnal z dolžno skrbnostjo.
Na podlagi 143. člena OZ lahko poleg staršev odgovarja za škodo tudi otrok, kar pomeni, da
sta solidarno odgovorna. V danem primeru gre za solidarno odgovornost, saj bi se 13- letni
Jon kljub očetovi privolitvi, da je sedel za volan, moral tudi sam zavedati, da še nima opravljenega vozniškega izpita in da mu ni dovoljeno sesti za volan. Hkrati bi se tako Jon kot
Andrej morala zavedati, da je treba biti med vožnjo pozoren na cesto in se tako izogniti nepotrebnim izpostavljanjem nevarnostim, sploh v centru mesta, kjer ni neobičajno in nepričakovano,45 da je veliko območij za prečkanje ceste, čeprav je bilo to območje pred kratkim spremenjeno celo v cono za pešce.46 Na tem mestu predlagamo sodišču na podlagi 243. člena ZPP
postavitev izvedenca medicinske stroke, saj iz obstoječega izvedenskega mnenja vsebinsko ne
izhaja odgovor na vprašanje ali se je bil Jon Čas sposoben zavedati posledic svojih ravnanj
(dokaz A1, A7 in A9).
Čeprav je bila v času nastanka škodnega dogodka na cesti nepričakovana ovira in sprememba
prometnega režima, ki je računalnik v Edisonovem vozilu ni zaznal, saj je bila izklopljena
posodobitev programske opreme, bi Jon Čas oziroma njegov oče Andrej moral biti pazljiv na
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razmere na cesti in spremljati vožnjo, kljub vključeni funkciji “avtopilot”, oče pa svojemu
mladoletnemu sinu sploh ne bi smel dovoliti upravljanja z vozilom.47
2. Vzročna zveza
Vzročna zveza pri objektivni odgovornosti se domneva, izkazana pa je v tem, da do nesreče
ne bi prišlo, če bi bil Jon Čas pozoren na vožnjo ter na dogajanje na cesti in v tistem trenutku
ne bi odreagiral v nasprotju s funkcijo ”avtopilot” in namesto v desno zavil v levo, saj v tem
primeru ne bi trčil v gospo Koračin. Če bi namreč voznik lastnoročno uravnaval vožnjo, bi
sistem samodejne vožnje reagiral drugače. V kolikor bi vozilo potovalo z nižjo hitrostjo, bi se
parametri lahko namreč tako spremenili, da bi bila stopnja tveganja trka z gospo Koračin
sorazmerno manjša in bi lahko vozilo zapeljalo v njeno smer in se izognilo trku ali pa vsaj
nesreči s smrtnim izidom.

IX.
Mestna občina Maribor
Za varen in nemoten potek prometa na občinskih cestah so odgovorne občine. Občina je to
svojo obveznost kršila z neustrezno označitvijo in neustrezno postavitvijo ovir. Ni sanirala
počečkanega prometnega znaka, prav tako pa tudi ni poskrbela za ustrezno zaporo ceste. Cvetlično korito je zapiralo zgolj nasprotni vozni pas. Občina odgovarja na podlagi pravil o splošni odškodninski odgovornosti iz 131. člena OZ.
1. Škodljivo dejstvo
Škodljivo dejstvo izhaja iz sfere odgovorne osebe. V konkretnem primeru se pojavi kot
kršitev splošnega pravila o prepovedi povzročanja škode48 in pravil določenih v Zakonu o
cestah (v nadaljevanju ZCes-1)49. V prvem odstavku 5. člena ZCes-1 je določena splošna prepoved ogrožanja varne uporabe javne ceste, po kateri je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala
cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. Nadalje je v prvem odstavku
100. člena ZCes-1 določeno, da so za varen in nemoten potek prometa na občinskih cestah
odgovorne občine. Občina primarno odgovarja za varno stanje cest.50 Prometni znak in postavitev cvetličnega korita spadata v domet tretjega odstavka omenjenega člena, ki določa obseg
prometne ureditve. Občina bi morala poskrbeti za ustrezno ureditev prometnega režima na
Bobekovi cesti. Prometni znak bi moral biti nemudoma popravljen oziroma zamenjan. Opus-
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titev ima tako znak nedopustnega ravnanja, saj pomeni kršitev zapovedi ravnati na določen
način, ki je določen s predpisom.51
2. Vzročna zveza
Skladno z retrospektivno in prospektivno analizo vzročnosti je vzročna zveza med opustitvijo
občine in nastankom škode podana. Če bi občina postavila korito na pravo stran cestišča ali
vsaj pravočasno zamenjala počečkan znak, do poškodbe pravne prednice tožečih strank ne bi
prišlo. Vozilo bi pred postavljenim koritom bodisi ustavilo bodisi bi zaradi ustrezne prometne
signalizacije zmanjšalo hitrost, s čimer bi se glede na izvedensko mnenje ognilo trku in preprečilo nastanek škode oz. bi bila verjetnost nastanka škode znatno manjša.
3. Krivda
Pri utemeljevanju splošne odškodninske odgovornosti tožniki niso dolžni izkazati krivde.
Mestna občina Maribor se ne more razbremeniti, saj organi občine niso ravnali v skladu z
dolžno skrbnostjo. V skladu s tem bi morali poskrbeti za ustrezno ureditev prometnega režima
na Bobekovi cesti, s tem, da bi korito postavili na opravo stran cestišča, prav tako pa bi počečkan prometni znak moral biti v najkrajšem možnem času popravljen oziroma zamenjan.
X.
Škoda
Po 132. členu OZ je škoda zmanjšanje premoženja (navadna škoda), preprečitev povečanja
premoženja (izgubljeni dobiček), pa tudi povzročitev telesnih ali duševnih bolečin ali strahu
drugemu ter okrnitev ugleda pravne osebe (nepremoženjska škoda). V tem primeru je bila
gospe Severini Koračin prizadejana premoženjska škoda, ob izgubi psa, in nepremoženjska
škoda, kot izvira iz izvedenskega mnenja medicinske stroke.
Tožeče stranke so upravičene zahtevati povrnitev nepremoženjske škode, ki je nastala njihovi
materi, saj je namreč z vložitvijo predpravdnega zahtevka postal odškodninski zahtevek
podedljiv, ker se s tem razume jasno izražena volja oškodovanke po povrnitvi škode, kot je
utemeljeno v tej tožbi (točka II).
Nepremoženjska škoda v najširšem pomenu je vsak poseg v nepremoženjsko (osebnostno)
sfero drugega, pravno priznana nepremoženjska škoda fizične osebe pa ima ožji pomen. Po
določbi 132. Člena OZ je pravno priznana škoda fizične osebe samo tista kršitev osebnostne
pravice, ki povzroči še nadaljnjo posledico: telesne bolečine, duševne bolečine ali strah.52 V
konkretnem primeru je mati tožečih strank utrpela telesne bolečine, duševne bolečine in strah,
ki so pravno priznana škoda.
Po navedbah strokovnega izvedenca medicinske stroke (dokaz A1) je mati tožečih strank v
nesreči utrpela hude telesne poškodbe, konkretneje zlome medenice, reber in stegnenice. Prav
tako je utrpela pretres možganov, odrgnine po glavi, rokah in levi nogi. Posledica teh poškodb
je bila velika izguba krvi in notranje krvavitve, ki so poškodovano spravile v šok, katerega
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končna posledica je bila smrt. Obseg in teža poškodb je bila takšna, da je bila potrebna
zahtevnejša oskrba in s tem kompleksnejši način zdravljenja, da bi lahko poškodovana
okrevala. Škoda se je prav tako kazala v imobilizaciji in dolgi prikovanosti na posteljo ter
rednem jemanju injekcij, kar je povzročilo dodatne nevšečnosti med zdravljenjem, ki je trajalo dobre 3 mesece. Opisane telesne bolečine in nevšečnosti so pod vprašaj postavile preživetje
poškodovane (in so kasneje bile tudi razlog smrti), zato za navedeno nepremoženjsko škodo iz
razloga telesnih bolečin in nevšečnosti tožeče stranke navajajo, da je bila povzročena škoda v
višini 18.000 eurov, kot za enake ali podobne poškodbe oz. nevšečnosti pri zdravljenju izhaja
tudi iz sodne prakse.53
Škoda iz duševnih bolečin poškodovane je nastala zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti.
Pojem življenjske aktivnosti zajema človekovo sposobnost na celotnem področju njegovega
udejstvovanja, ki vpliva na kakovost njegovega življenja.54 Poškodovana je po izvedenskem
mnenju bila pred nesrečo samostojna v hišnih opravilih in v dobri telesni kondiciji, kar pomeni, da je nesreča onemogočila normalno udejstvovanje poškodovane v vsakdanjem življenju.
Vključujoč njeno starost ter s tem možnost regeneracije so te poškodbe povzročile trajne
posledice, ki so izredno zmanjšale možnosti življenjskih aktivnosti, ki jih je poškodovana bila
zmožna opravljati pred nesrečo ter s tem tudi že navedene duševne bolečine. Navedene
duševne bolečine predstavljajo pravno priznano obliko nepremoženjske škode, ki po mnenju
tožečih strank v denarni satisfakciji znaša 5.000 eurov.
Nenazadnje je poškodovana utrpela tudi strah, ki ga v svojem izvedenskem mnenju zatrjuje
tudi strokovni izvedenec, konkretneje sekundarni strah, ki ga je doživljala v času po nesreči,
od hospitalizacije do smrti. Teorija označuje strah kot obliko trpljenja in nadalje zagovarja
stališče, da je strah pravno priznana oblika škode, v kolikor je njegova intenziteta visoka, kar
je v tem primeru nedvomno bila.55 Bilo je ogroženo njeno življenje, ta življenjski strah pa je
konkretno porušil predvsem njeno duševno stabilnost in jo v lucidnih trenutkih skozi to
travmatično izkušnjo še dodatno oslabil, za kar je bila potrebna tudi pomoč psihiatra. Iz
naslova strahu tožeče stranke zahtevajo povrnitev nepremoženjske škode v višini 4.500 eurov.
Pravno priznana premoženjska škoda je po 132. členu OZ opredeljena kot kršitev pravice
drugega, ki povzroči še nadaljnjo posledico, bodisi zmanjšanje premoženja oškodovanca
(navadna škoda) bodisi preprečitev povečanja premoženja (izgubljeni dobiček). V konkretnem primeru je s poginom psa prišlo do zmanjšanja premoženja.
Za odmero denarne odškodnine za uničeno stvar je potrebno ugotoviti pošteno tržno vrednost
stvari. Premoženjski položaj oškodovanca bo v primeru uničene stvari enak samo, če bo kot
denarno odškodnino prejel denarni znesek v takšni višini, da lahko (na trgu) kupi drugo enako
stvar, torej stvar enakih lastnosti kot jih je imela uničena stvar.56 Ob trku avtomobila v psa
Blaža, ki je bil čistokrvni nemški ovčar, je ta poginil. Ob tem je nastala škoda v višini
zmanjšanja premoženja Severine Koračin za vrednost psa, kar glede na čistokrvnost in tržno
ceno primerljivega psa iste pasme znese vsaj 500 eurov.

53

VSL sodba I Cp 1055/2015 z dne 2.7.2015.
Plavšak (2003), str. 1026.
55
Plavšak (2003), str. 1032-1033.
56
Plavšak (2009), str. 620.
54

OZ v 180. členu opredeljuje osebe, ki imajo v primeru smrti ali težke invalidnosti pravico do
denarne odškodnine. Upravičenci za povrnitev škode so osebe, ki s pokojnim ali poškodovanim tvorijo močno čustveno vez, kar odnos med otroci in starši kot najožjimi družinskimi
člani definitivno je. Te vezi praviloma ostanejo tudi po tem ko se otroci osamosvojijo. 57
Tožeče stranke so imeli z njihovo materjo tesen odnos, kar je očitno iz vseh trenutkov, ki so
jih preživeli ob njej v času njene hospitalizacije. Njihove izjave pričajo, da je vsak izmed njih
gojil do matere ljubeč in spoštljiv odnos. Trpljenje, ki so ga tožene stranke doživljale s tem,
ko so lahko samo opazovale, kako se njihova mati bori za življenje na bolniški postelji, bi
pretreslo ne le zunanje opazovalce, ampak še toliko bolj osebe, ki so bili njeni najbližji. Mati
je predstavljala ključno figuro v njihovem družinskem življenju, kar je očitno iz želj nekaterih
tožnikov po njenem priznanju in odobravanju načina življenja ter po družinskih navadah, ki
so vladale v njihovi razširjeni družini. Škoda, ki nastane s tem, ko premine oseba, ki povezuje
širši družinski krog in h kateri se bližnji zatekajo v želji biti ljubljeni, je ogromna. Vsaka izmed treh tožečih strank je s smrtjo Severine Koračin utrpela hude duševne bolečine (dokaz
A8).
Prvi sin Severine Koračin, Mitja Koračin, je bil na mater zelo navezan že od mladih let, ko je
družino zapustil oče. Mati mu je od takrat predstavljala eno izmed najpomembnejših oseb v
nadaljnjem življenju, tudi, ko si je ustvaril svojo družino, saj so se redno obiskovali in skupaj
preživljali počitnice. Z njeno izgubo je duševne bolečine utrpel ne samo on, temveč tudi njegovi majhni otroci, ki so bili odrezani od svoje ljubljene babice.
Hči Kristina Plevnik je bila od rane mladosti s svojo materjo neločljivo čustveno povezana.
Ravno mati je bila vezni člen pri vzpostavitvi partnerskega odnosa z njenim kasnejšim
možem. Do matere je čutila tako močno povezanost, da je po njej imenovala svojo hčer. Ob
smrti Severine Koračin so bile bolečine ob izgubi celo tako intenzivne, da je morala Katarina
Plevnik kljub ljubeči družini obiskovati psihiatrično pomoč.
Drugi sin, Peter Koračin Senica, je imel od mladih let težave s prilagajanjem na okolje. Mati
je predstavljala ključno figuro v procesu normalne socializacije. Brez nje bi bilo za Petra
Koračina Senico normalno samostojno življenje in sedanji status praktično nemogoč. Ne
glede na to, da sta imela določeno časovno obdobje z materjo ohlajen odnos, je navezanost
nanjo ostala. Ker mu je bila vzor in opora v mladosti, zaradi ohlajenega odnosa čustvene
bolečine niso bile nič manjše, kot pri ostalih družinskih članih. Na njegovo pobudo so celo
poskušali s tujimi strokovnjaki, ki bi morebiti lahko izboljšali materino stanje, kar priča o
tem, da si je gospod Peter Koračin Senica globoko prizadeval, da ne izgubi osebe, ki mu je
pomenila ogromno.
Škoda, ki je nastala s smrtjo Severine Koračin, je tako pustila neizbrisen pečat v družinskem
krogu tožečih strank. Vsaka tožeča stranka zato na podlagi 180. člena OZ zahteva povrnitev
nepremoženjske škode v višini 3.300 eurov.
Na podlagi drugega odstavka 172. člena OZ mora tisti, ki povzroči, da nekdo umre, povrniti
stroške za njegovo zdravljenje zaradi povzročenih poškodb in druge potrebne stroške v zvezi
z zdravljenjem. Če so imeli stroške v zvezi z zdravljenjem pokojnika njegovi bližnji, so sami
legitimirani k odškodninskemu zahtevku. Na tej podlagi tožniki zahtevajo povrnitev stroškov
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v zvezi z zdravljenjem za stroške, ki so jih plačali doc. dr. Helmundu Wolfu, dr. med. iz
Munchenske travmatološke klinike, za pot v Slovenijo in stroške pregleda matere, za katerega
je vsak plačal 700 eurov, kar pomeni, da so upravičeni do povračila stroškov v skupni vrednosti 2.100 eurov.

C.
XI.
Sosporništvo
Kadar nastopa na strani tožnika ali toženca več oseb, govorimo o sosporništvu, institutu, ki je
odraz načela ekonomičnosti in smotrnosti.58 V danem primeru gre za sosporništvo tako na
strani tožnikov, kot tudi tožencev. Na strani tožeče stranke nastopajo dediči pokojne, Kristina
Plevnik, Mitja Koračin in Peter Koračin Senica. Na strani tožene stranke pa nastopajo Edison
GmbH, Poritura d.o.o., Zavarovalnica Mura d.d., MapSat d.o.o., Andrej Čas, Jon Čas ter Mestna občina Maribor. Ker že v začetku pravde nastopa tako na aktivni kot tudi pasivni strani
več oseb, govorimo o začetnem sosporništvu.59
V danem primeru gre na strani tožene stranke za materialno in navadno sosporništvo. Skladno
s prvo točko prvega odstavka 191. člena ZPP govorimo o materialnem sosporništvu, če so
sosporniki glede na sporni predmet v pravni skupnosti, če se njihove pravice oziroma obveznosti opirajo na isto dejansko in pravno podlago ali če gre za solidarne terjatve ali solidarne
obveznosti. Skladno s tretjim odstavkom 186. Člena OZ solidarno odgovarjajo za povzročeno
škodo tisti, ki so jo povzročili, delali pa neodvisno drug od drugega, če ni mogoče ugotoviti
njihovih deležev pri povzročeni škodi. V danem primeru gre torej za materialno sosporništvo
iz razloga, ker gre za solidarno odgovornost oseb na strani tožene stranke. Pri tem položaju
mora tožeča stranka za vsakega od povzročiteljev škode dokazati vse predpostavke njegove
odškodninske odgovornosti.60
Pri materialnem sosporništvu ni predpostavka za dopustnost skupnega nastopanja stvarna in
krajevna pristojnost istega sodišča. Skladno s 49. členom ZPP je mogoče tožiti vse materialne
sospornike pri sodišču, ki je pristojno za enega izmed njih.61 Prav tako pa je solidarna
odškodninska obveznost zavarovalnice in zavarovanca. Oškodovanec ima skladno s prvim
odstavkom 965. člena OZ pravico, da do višine zavarovalne vsote toži zavarovanca in zavarovalnico posebej ali pa oba skupaj.62 Solidarna je tudi odgovornost Jona in Andreja Časa, kar
izhaja iz 143. člena OZ.
O navadnem sosporništvu govorimo tedaj, kadar se lahko izda za vsakega sospornika različna
sodba. Vsak navaden sospornik je samostojna stranka. Njegova procesna dejanja učinkujejo le
zanj, vendar pa je mogoče upoštevati zatrjevanje nekega dejstva, ki je skupno za vse sospornike, tudi v korist drugih navadnih sospornikov. Sodna praksa in pravna teorija štejeta nerazdelne dolžnike vedno za navadne in nikoli za enotne sospornike. 63 Ker gre v danem primeru
za solidarno odgovornost so na strani tožene stranke navadni sosporniki.
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XII.
Uporaba prava
Glede odškodninskega zahtevka, ki izhaja iz nepogodbene obveznosti družbe Edison GmbH,
je treba uporabiti Uredbo (ES) št. 864/200756 (v nadaljevanju: Uredba Rim II).
Skladno s členom 5(1) Uredbe Rim II je pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti,
nastale zaradi škode, ki so jo povzročili izdelki z napako, pravo države, kjer je imela oseba, ki
je utrpela škodo, v času nastale škode običajno prebivališče, če se je izdelek tržil v tej državi;
ali, če to ni mogoče, (b) pravo države, v kateri je bil izdelek kupljen, če se je izdelek tržil v tej
državi; ali, če to ni mogoče, (c) pravo države, v kateri je nastala škoda, če se je izdelek tržil v
tej državi. Gre za kaskado treh naveznih okoliščin: na prvem mestu običajno prebivališče
oškodovanca, nadalje država, kjer je bil izdelek kupljen in zadnjič: država v kateri je nastala
škoda. V vsakem od naštetih primerov mora biti izpolnjen še pogoj, da se je izdelek tržil v tej
državi oz. vsaj, da bi trženje v neki državi lahko bilo objektivno predvidljivo za odgovorno
osebo. 64 Prav tako ni razlogov za omejevanje aktivne legitimacije le na kupca izdelka – tožbo
lahko vlagajo tudi tretji, če so oškodovani.65
V konkretnem primeru je uporaba prava Republike Slovenije utemeljena v skladu s členom
5(1)(a) Uredbe Rim II.
Običajno prebivališče oškodovanke gospe Severine Koračin v času nastanka škode je v Republiki Sloveniji. Nadalje, družba Edison GmbH s sedežem v Nemčiji prodaja vozila Edison 4,
katerih trg ne more biti omejen zgolj na Nemčijo, četudi bi se vozila prodajala zgolj tam, saj
je objektivno mogoče pričakovati, da se bodo vozila tudi izven države, čeprav je vozilo dano
na trg v Nemčiji. Iz izjave za medije družbe Edison GmbH (dokaz A4) izhaja, da se je podjetje tega zavedalo. Nadalje izhaja iz iste izjave, da je v konkretni zadevi družba Edison GmbH
prodala in dobavila vozilo družbi Poritura d.o.o. s sedežem v Republiki Sloveniji. Glede na
navedeno se je družba Edison GmbH zavedala, da se bo produkt tržil oz. uporabljal v Republiki Sloveniji, s čimer je tudi drugi pogoj iz člena 5(1)(a) Uredbe Rim II izpolnjen.
Skladno s členom 24 Uredbe Rim II pomeni uporaba prava katerekoli države uporabo veljavnih pravnih predpisov te države, razen predpisov mednarodnega zasebnega prava (renvoi je
izključen). S tem je utemeljena uporaba materialnih pravil slovenskega prava za vse zahtevke
zoper družbo Edison GmbH. Za ostale zahtevke, zajete s to tožbo, se uporabi pravo Republike
Slovenije, saj razmerja, iz katerih izhajajo, ne vsebujejo mednarodnega elementa.
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XIII.
Mednarodna pristojnost
Mednarodna pristojnost je procesna predpostavka, na katero mora sodišče paziti ves čas postopka. Skladno z 29. členom ZPP je sodišče Republike Slovenije pristojno za sojenje, kadar je
njegova pristojnost v sporu z mednarodnim elementom izrecno določena z zakonom ali z
mednarodno pogodbo. Ta določba je v skladu z Uredbo (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih
odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljevanju: Uredba Bruselj I a), ki je v konkretnem primeru merodajni akt za določanje mednarodne pristojnosti in je nadrejen določbam
nacionalnega prava. Gre namreč za spor z mednarodnim elementom, saj ima tožena stranka
Edison GmbH sedež v Zvezni republiki Nemčiji.
Izpolnjeni so vsi pogoji za uporabo Uredbe Bruselj I a v zvezi z zahtevkom zoper toženca
Edion GmbH. Toženec ima sedež v državi članici Evropske unije, in sicer v Nemčiji (ratione
personae), gre za civilno ali gospodarsko zadevo (ratione materiae), poleg tega je tožba vložena po začetku veljavnosti navedene uredbe (ratione temporis).
Temeljno pravilo določeno v členu 4 Uredbe Bruselj I a določa, da je za odločanje o sporu
pristojno sodišče države, v kateri ima toženec stalno prebivališče, vendar pa so v členu 7(1)(2)
določene še posebne izbirne pristojnosti v zadevah v zvezi z delikti in kvazidelikti po kraju,
kjer je prišlo ali kjer grozi škodni dogodek.66
V konkretnem primeru tožeče stranke zahtevajo od družbe Edison GmbH povrnitev škode na
temelju producentske odgovornosti, kot izhaja iz točke III te tožbe. Terjatev iz naslova producentske odgovornosti je deliktne narave.67 Skladno členom 7(1)(2) Uredbe Bruselj I a je torej
podjetje Edison Gmbh lahko toženo v kraju, kjer je prišlo do škodnega dogodka ali kjer grozi
škodni dogodek.
Sodišče EU je v zadevi Bier68 odločilo, da zajema kraj škodnega dogodka kraj nastanka škodljive posledice in kraj ravnanja storilca. Kadar kraj dogodka, ki lahko vodi do deliktne ali
kvazideliktne odgovornosti, in kraj, v katerem je ta dogodek privedel do nastanka škode, nista
ista, je treba izraz »kraj, kjer je prišlo do škodnega dogodka« razumeti tako, kot da obenem
pomeni tako kraj, v katerem je nastala škoda, kakor tudi kraj dogodka, ki je povzročil nastalo
škodo. To pomeni, da lahko tožeča stranka tožbo zoper toženo stranko po svoji izbiri vloži
bodisi pri sodišču kraja, v katerem je nastala škoda, bodisi pri sodišču kraja dogodka, ki je
povzročil nastalo škodo.
Odgovor na vprašanje, kateri kraj štejemo kot kraj škodnega dogodka je podalo Sodišče EU
tudi v zadevi Zuid-Chemie BV proti Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA. V tej zadevi je podjetje Zuid-Chemie s sedežem na Nizozemskem dobavilo kontaminirano surovino micromix od
A. Galič, Pristojnost v nepogodbenih odškodninskih sporih, Pravni letopis 2012, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, str. 9.
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podjetja Philippo's s sedežem v Belgiji. Kontaminirano surovino micromix je podjetje ZuidChemie BV prevzelo v Belgiji in ga v tovarni na Nizozemskem predelalo v gnojilo. Podjetju
Zuid-Chemie je pri predelavi surovine v gnojilo, ki ga podjetje izdeluje iz več surovin, nastala
materialna škoda. Sodišče EU je v tej zadevi ugotovilo, da je lahko kraj, v katerem je nastala
škoda, le tovarna družbe Zuid-Chemie na Nizozemskem, ne pa tudi v Belgiji, kjer je bila prevzeta surovina z napako.69
V obrazložitvi primera je Sodišče EU povzelo sališče iz zadeve Bier, da je treba v primeru, ko
kraj, v katerem je bilo storjeno dejanje, na katerem temelji deliktna ali kvazideliktna odgovornost, in kraj, v katerem je to dejanje povzročilo škodo, nista ista, besedno zvezo „kraj, kjer
je prišlo do škodnega dogodka“ iz tretje točke člena 5 Bruseljske konvencije70, razlagati tako,
da obsega kraj, v katerem je nastala škoda, in kraj, v katerem je bilo storjeno dejanje, ki je
vzrok za to škodo, tako da je tožena stranka lahko po izbiri tožeče stranke tožena pred sodiščem enega ali drugega kraja.71 Pravilo o posebni pristojnosti namreč temelji na obstoju posebno tesne zveze med sporom in sodiščem kraja, kjer je prišlo do škodnega dogodka, ki opravičuje podelitev pristojnosti temu zaradi učinkovitosti sodstva in načela procesne ekonomije.72 Kraj, kjer je prišlo do škodnega dogodka“ pomeni tudi kraj, v katerem je nastala prvotna
škoda zaradi običajne uporabe proizvoda, za katero je namenjen.73
Tudi v konkretnem primeru tožeča stranka pristojnost slovenskega sodišča utemeljuje na
posebni pristojnosti iz člena 7(1)(2) Uredbe Bruselj I a. Ker je materialna škoda, ki je posledica napake na stvari (ki je sicer izdelana v Nemčiji), nastala v Republiki Sloveniji - natančneje
na Bobekovi v Mariboru, je za presojo pristojno sodišče v Mariboru. Matarialna škoda je
namreč nastala ob vožnji avtomobila, vožnjo pa lahko štejemo kot običajno rabo vozila, za
katero je le - to namenjeno, je skladno z navedeno obrazložitvijo za odločanje o zahtevku
zoper družbo Edison GmbH pristojno sodišče Republike Slovenije, krajevno pristojno pa
sodišče v Mariboru.
Glede ostalih tožencev je prav tako pristojno sodišče Republike Slovenije, saj ni podan mednarodni element, ki bi upravičeval uporabo Uredbe Bruselj I a.

XIV.
Stroški in zamudne obresti
V skladu s 151. členom ZPP so pravni stroški izdatki, ki nastanejo med postopom ali zaradi
postopka. Ti stroški obsegajo vse finančne izdatke za vodenje pravde, tako že nastale, kot
tiste, ki še bodo dejansko nastali v teku pravde. V povezavi s 155. členom ZPP sodišče upoš69
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teva tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo in naj se povrnejo. Tožeče stranke v skladu z
navedeno pravno podlago zahtevajo povrnitev vseh stroškov, ki so jim pri tem nastali in jim
bodo nastali do konca postopka.
Skladno s 387. členom OZ tečejo zamudne obresti od trenutka zamude. V drugem odstavku
299. člena OZ je določeno da v primeru, če rok za izpolnitev ni določen, pride dolžnik v
zamudo, ko upnik ustno ali pisno, z izvensodnim opominom ali z začetkom kakšnega postopka, katerega namen je doseči izpolnitev obveznosti, zahteva od njega, naj izpolni svojo obveznost. V konkretnem primeru lahko štejemo, da je trenutek začetka teka zamudnih obresti
zoper vse tožene stranke nastopil najkasneje ob vložitvi tožbe, zato tožeče stranke zahtevajo
zamudne obresti od trenutka vložitve tožbe.

XV.
Glede na zgoraj navedeno tožeče stranke predlagajo sodišču, da
razsodi:
1. Tožene stranke Edison GmbH, (X, Nemčija), MapSat d.o.o. (Gorenjska ulica 10, Črnomelj,
Slovenia), Poritura, dajanje vozil v najem d.o.o. (56993420000, Celzov trg 3, 2000 Maribor,
Slovenija), Zavarovalnica Mura d.d. (Cesta na Triglav, 2000 Maribor, Slovenija), Andrej Čas
(Malečnik 85g, 2000 Maribor, Slovenija, 11.10.1977), Jon Čas (Malečnik 85g, 2000 Maribor,
Slovenija, 21.2.2003) in Mestna občina Maribor (Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija) so v roku 15 dni od izdaje sodbe dolžni tožečim strankam Mitji Koračinu (Juhartova
ulica 23, 3000 Celje, Slovenija,13.2.1967), Kristini Plevnik (Ulpijanova avenija 14, 2250
Ptuj, Slovenija, 4.8.1973) in Petru Koračinu Senici (Ulica Sergija Vilfana 23, 2000 Maribor,
Slovenija, 2.6.1972) nerazdelno plačati denarni znesek 40.000 eurov z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od vložitve tožbe, do plačila.
2. Tožene stranke Edison GmbH (X, Nemčija), MapSat d.o.o (Gorenjska ulica 10, Črnomelj,
Slovenija.), Poritura. dajanje vozil v najem, d.o.o. (56993420000, Celzov trg 3, 2000 Maribor,
Slovenija), Zavarovalnica Mura d.d. (Cesta na Triglav, 2000 Maribor, Slovenija) Andrej Čas
(Malečnik 85g, 2000 Maribor, Slovenija, 11.10.1977), Jon Čas (Malečnik 85g, 2000 Maribor,
Slovenija, 21.2.2003) in Mestna občina Maribor so v roku 15 dni od izdaje sodbe, dolžni
nerazdelno povrniti vse pravdne stroške tožečim strankam Mitji Koračinu (Juhartova ulica 23,
3000 Celje, Slovenija, 13.2.1967), Kristini Plevnik (Ulpijanova avenija 14, 2250 Ptuj, Slovenija, 4.8.1973) in Petru Koračinu Senici (Ulica Sergija Vilfana 23, 2000 Maribor, Slovenija,
2.6.1972) skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po poteku paricijskega roka za izpolnitev.
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A2

A3
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Podpisani: Severina Koračin
pooblaščam: Odvetniško družbo Bedžić in partnerji d.o.o., Mladinska ulica 14, 2000 Maribor
da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti da me zastopa v postopkih pred sodišči in
drugimi državnimi organi, da me zastopa v zadevah pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi,
civilnimi pravnimi in fizičnimi osebami, da v mojem imenu sklepa poravnave in pogodbe, da me
pravno veljavno zavezuje in potrjuje zadostitev mojih zahtevkov, ter da vloži vsa redna in izredna
pravna sredstva.
Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih pisanj, potem ko je
dano pooblastilo in v zvezi z zadevo, v kateri je pooblastilo dano.
Pooblastilo obsega tudi sprejemanje denarja in drugih vrednosti za stranko in izrecno pooblastilo za
zastopanje na poravnalnem naroku in sklenitev sodne ali izvensodne poravnave.
Pooblastilo ne obsega preverjanja podatkov o stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacijskem postopku, razen če ni to v pooblastilu posebej navedeno.
Potrjujem, da me je odvetnik seznanil, da mu moram pojasniti vsa dejstva in okoliščine v zvezi z
zadevo in mu predložiti vse dokaze ob podpisu pooblastila, da sem seznanjen s približno oceno
stroškov zastopanja in grobo oceno izida postopka in da sem opozorjen na posledice, ki nastanejo v
primeru, če navedbe in dokazi niso navedeni in predloženi v rokih, ki jih določajo predpisi ali na poziv
odvetnika.
Če odvetniku ne navedem vseh dejstev in predložim dokazov, s katerimi razpolagam v rokih,
navedenih v prejšnjem odstavku, odvetnik ni dolžan prevzeti zastopanja oz. lahko pooblastilo odpove,
niti ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi moje neaktivnosti.
Zavezujem se, da bom poravnal na poziv in brez zamude vse odvetniške storitve po odvetniški tarifi, v
kolikor pa je sklenjen poseben pisni dogovor o višini nagrade za opravljanje pravnih storitev pa
nagrado po tem dogovoru, ter stroške in izdatke za izvršena opravila.
Zavezujem se, da bom odvetniku v primeru spremembe kontaktnih podatkov, nemudoma, najkasneje
pa v roku 48 ur po spremembi podatkov sporočil nove podatke, kjer bom dosegljiv, sicer je odvetnik
prost vsakršne odgovornosti za škodo nastalo zaradi neposredovanja točnih podatkov. Soglašam da mi
odvetnik vsa pisanja posreduje z nepriporočeno pošto in izjavljam da me je odvetnik seznanil, da je
izid postopka nepredvidljiv in se je zavezal le, za zastopanje z vso profesionalno skrbnostjo in ne za
uspeh.
Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja, se pooblastitelj in pooblaščenec
dogovorita za pristojnost sodišča po sedežu odvetnikove pisarne in uporabo prava Republike
Slovenije.

V Mariboru, dne 26.4.2016
Sprejmem pooblastilo in zastopstvo:

Pooblastitelj:

Odvetniška družba Bedžić in partnerji d.o.o.,
Mladinska ulica 14,
2000 Maribor

Severina Koračin

POOBLASTILO
Podpisani:
Kristina Plevnik, Ulpijanova avenija 14, 2250 Ptuj
Mitja Koračin, Juhartova ulica 23, 3000 Celje
Peter Koračin Senica, Ulica Sergija Vilfana 23, 2000 Maribor
pooblaščam: Odvetniško družbo Bedžić in partnerji d.o.o., Mladinska ulica 14, 2000 Maribor
da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti da me zastopa v postopkih pred sodišči in
drugimi državnimi organi, da me zastopa v zadevah pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in fizičnimi osebami, da v mojem imenu sklepa poravnave in pogodbe, da me pravno
veljavno zavezuje in potrjuje zadostitev mojih zahtevkov, ter da vloži vsa redna in izredna pravna
sredstva.
Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih pisanj, potem ko je
dano pooblastilo in v zvezi z zadevo, v kateri je pooblastilo dano.
Pooblastilo obsega tudi sprejemanje denarja in drugih vrednosti za stranko in izrecno pooblastilo za
zastopanje na poravnalnem naroku in sklenitev sodne ali izvensodne poravnave.
Pooblastilo ne obsega preverjanja podatkov o stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacijskem postopku, razen če ni to v pooblastilu posebej navedeno.
Potrjujem, da me je odvetnik seznanil, da mu moram pojasniti vsa dejstva in okoliščine v zvezi z zadevo in mu predložiti vse dokaze ob podpisu pooblastila, da sem seznanjen s približno oceno stroškov
zastopanja in grobo oceno izida postopka in da sem opozorjen na posledice, ki nastanejo v primeru, če
navedbe in dokazi niso navedeni in predloženi v rokih, ki jih določajo predpisi ali na poziv odvetnika.
Če odvetniku ne navedem vseh dejstev in predložim dokazov, s katerimi razpolagam v rokih,
navedenih v prejšnjem odstavku, odvetnik ni dolžan prevzeti zastopanja oz. lahko pooblastilo odpove,
niti ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi moje neaktivnosti.
Zavezujem se, da bom poravnal na poziv in brez zamude vse odvetniške storitve po odvetniški tarifi, v
kolikor pa je sklenjen poseben pisni dogovor o višini nagrade za opravljanje pravnih storitev pa
nagrado po tem dogovoru, ter stroške in izdatke za izvršena opravila.
Zavezujem se, da bom odvetniku v primeru spremembe kontaktnih podatkov, nemudoma, najkasneje
pa v roku 48 ur po spremembi podatkov sporočil nove podatke, kjer bom dosegljiv, sicer je odvetnik
prost vsakršne odgovornosti za škodo nastalo zaradi neposredovanja točnih podatkov. Soglašam da mi
odvetnik vsa pisanja posreduje z nepriporočeno pošto in izjavljam da me je odvetnik seznanil, da je
izid postopka nepredvidljiv in se je zavezal le, za zastopanje z vso profesionalno skrbnostjo in ne za
uspeh.
Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja, se pooblastitelj in pooblaščenec dogovorita za pristojnost sodišča po sedežu odvetnikove pisarne in uporabo prava Republike Slovenije.

V Mariboru, dne 30.6.2016
Sprejmem pooblastilo in zastopstvo:

Pooblastitelj:

Odvetniška družba Bedžić in partnerji d.o.o.,
Mladinska ulica 14,
2000 Maribor

Kristina Plevnik
Mitja Koračin
Peter Koračin Senica

