Odgovarjam za
Občino:

Občino zanima ali ste vključeni (občina) Če DA, za koliko let?
v zavarovanje pravne zaščite?

SLOVENSKE KONJICE da

MEŽICA

Ne

KRANJSKA GORA

Ne

POLZELA

NE

HRASTNIK

PUCONCI

10

Katera področja ste zavarovali (npr.
Kakšne so vaše izkušnje s
splošna odškodninska pravna zaščita, tovrstnim zavarovanjem –
splošna kazenska pravna zaščita,
zavarovalnico?
delovno pravo, socialno zavarovanje,
itd...)

Ali je po vašem mnenju tovrstno zavarovanje sploh
smiselno oz. če bi se v tem trenutku še enkrat
odločali, ali bi ponovno sklenili tovrstno
zavarovanje?

obramba pred odškodninskimi zahtevki, V preteklosti premalo koristili,
kazensko pravna zaščita, pravna zaščita - večinoma dobre, v kolikor
področje delovnega in zaposlitvenega
najdemo ustreznega odvetnika
prava, zaščita zavarovalne pogodbe,
kazenska pravna zaščita, socialno
zavarovanje, odškodninsko pravna zaščita,
področje svetovanja

Verjetno da

Zavarovalnica ARAG nam je
predstavila svoj produkt

Tovrstno zavarovanje je po našem mnenju smiselno, vendar
menimo, da ga ne sme plačati delodajalec (Občina), ampak
vsak posameznik (npr. župan, direktor OU). Da bi
delodajalec (Občina) krila osebni riziko (kazenska, civilna
odgovornost) napak vodstvenih delavcev iz katerega bi lahko
vodilni delavci uveljavljali plačilo odvetniških storitev v
primeru nastanka škodnega dogodka, po našem mnenju ni
zakonito. Za to v javno-uslužbenskem normativnem sistemu
ne obstoji pravna podlaga. V gospodarstvu imajo tovrstne
bonitete nekatera podjetja urejene za člane uprav,
poslovodstev in člane NS, vendar je to poslovna odločitev
podjetja. Navedeno zavarovanje pa je potrebno šteti kot
boniteto v dohodnino. Tako je naše videnje zadeve.

/

Za naše potrebe ni.

/

/

da

4

kazensko pravna zaščita za naklepna kd, zaenkrat še nismo imeli novega da
pravna zaščita za obrambo pred
škodnega dogodka od sklenitve
odškodninskimi zahtevki, pravna zaščita dalje
občine- na področju delovnega in
zaposlitvenega prava, zavarovalne
pogodbe, socialno zavarovanje, področje
prometa, vozniškega dovoljenja, pogodbe o
vozilu, za področje svetovanja,
odškodninska pravna zaščita,..

da

1

zavarovanje pravne zaščite: splošna
izkušenj še nimamo, ker do zdaj da
odškodninska pravna zaščita, splošna
nismo bili primorani koristiti
kazenska pravna zaščita, pravna zaščita zavarovanja
na področju delovnega prava, pravna
zaščita na področju socialnega
zavarovanja, pravna zaščita zavarovalne
pogodbe, pravna zaščita svetovanja,
izterjave nespornih terjatev ter razširitev
kritja na vozila v lasti občine

MANJ KOT 1 LETO.

PODROČJA KOT JIH NAVAJATE.

MESTNA OBČINA PTUJ DA

Ker imamo to obliko zavarovanja /
sklenjeno šele kratek čas,
zaenkrat še nimamo nobenega
zavarovalnega primera

