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ZAVAROVALNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

 

Predmet javnega naročila je zbiranje ponudb za zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in 
zavarovanje vozil naročnika Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na 
Koroškem. 

 

- SKLOP 1 - zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika po na podlagi v 
nadaljevanju navedenih vrstah zavarovanja. Naročnik zavaruje svoja osnovna sredstva in 
sredstva, ki jih ima v upravljanju. 
 

- SKLOP 2 – zavarovanje vozil. 
 

Zavarovanec bo izbral najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop, zato morajo zavarovalnice 
oddati ponudbe za vsak sklop posebej. Pri pripravi javnega naročila sodeluje podjetje Za&Svet, 
zavarovalno posredovanje, d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana. 

 

1. SKLOP 1:  Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika 

 

1.1 Skupna določila 

Naročnik je podpisnik zavarovalnih pogodb. 

Zavarovalna pogodba je sklenjena na podlagi krovne pogodbe. Zanjo veljajo vsa določila krovne 
pogodbe in njenih prilog, ki so njen sestavni del. 

Del zavarovalne pogodbe so tudi splošni in dopolnili pogoji ter klavzule zavarovalnice v tistem delu, 
kjer so za naročnika ugodnejši od določil krovne pogodbe in se v tem delu namesto teh določil tudi 
uporabljajo. 

Splošni in dopolnili pogoji ter klavzule so del zavarovalne pogodbe tudi v delu, ki ga krovna pogodba 
natančneje ne določa, če niso v nasprotju z njo. 

Pri določanju zavarovalnine zavarovalnica, ne glede na stopnjo odpisanosti zavarovanih osnovnih 
sredstev (ki so že odpisana pa so še vedno v uporabi) prizna vrednost v višini najmanj 30 % od novo  
nabavne vrednosti zavarovanih stvari oz. zavarovalne vsote, ki jo je določil in se zanjo dogovoril 
zavarovanec.   

Pri zavarovanju premoženja in premoženjskih interesov se pri nobeni zavarovalni vrsti ne uporablja 
bonus/malus sistem.  

Zavarovalnica bo izplačala zavarovalnino ne glede na število škodnih dogodkov v posameznem 
zavarovalnem obdobju in ne glede na pogostost škodnega dogajanja v preteklosti. 

Zavarovanje se, kjer ni posebej drugače dogovorjeno, sklepa za območje Republike Slovenije. 

Z zavarovanjem niso krite škode zaradi terorističnih dejanj.  
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1.2 Načini zavarovanja (zavarovalne oblike): 

 

Zavarovanje cele vrednosti (klasično) – pri tem načinu zavarovanja se zavarovalnina določi tako, da se 
znesek z zavarovanjem krite škode pomnoži s količnikom zavarovalne vsote in zavarovalne vrednosti, 
s tem da vrednost količnika ne sme biti višja od 1. 
 
Zavarovanje na dogovorjeno novo vrednost – ta način zavarovanja zagotavlja kritje do nove vrednosti 
osnovnih sredstev (vendar največ do zavarovalnih vsot, ki jih je za vsako  posamezno stvar določil in 
se zanje dogovoril sklenitelj zavarovanja) in se uporablja za zavarovanje osnovnih sredstev 
zavarovancev, ki redno vodijo predpisane knjigovodske evidence o vrednosti osnovnih sredstev. 

Ta način zavarovanja velja povsod, kjer je v razpisni dokumentaciji zapisano zavarovanje na 
dogovorjeno novo vrednost. Zgornja meja obveznosti zavarovalnice je zavarovalna vsota, to je  nova 
nabavna vrednost osnovnega sredstva, razvidna iz poslovnih knjig naročnika. V primeru, da so 
zavarovančeva sredstva v povprečju odpisana več kot 40 %, se uporabi način zavarovanja na 
dogovorjeno vrednost. 
 
Zavarovanje na dogovorjeno vrednost – za ta način zavarovanja veljajo enaka določila kot za 
zavarovanje na dogovorjeno novo vrednost, le da amortizacija ni zavarovana. 
 
Zavarovanje na I. riziko – pri tem načinu zavarovanja jamči zavarovalnica do dogovorjene zavarovalne 
vsote in se ne upošteva razmerja med zavarovalno vsoto in zavarovalno vrednostjo.  
 
Flotantno zavarovanje - zavarovalna vsota je višina vsakokratne dejanske, stvarne vrednosti, vendar 
največ do višine vrednosti teh sredstev, izkazane v zavarovančevih knjigah na dan škode.  

Načelo podzavarovanja v smislu (1) odstavka 960. člena Obligacijskega zakonika ne velja pri 
zavarovanju osnovnih sredstev, ki so zavarovana na dogovorjeno ali na dogovorjeno novo vrednost in 
pri flotantnem načinu zavarovanja pri požarnemu zavarovanju, strojelomnemu zavarovanju, 
zavarovanju računalnikov in pri zavarovanju splošne in poklicne odgovornosti. Podzavarovanja tudi ni 
pri vseh zavarovanjih na I. riziko in pri zavarovanjih na taksirano vrednost. 

1.3 Zavarovalne vrste 

 

1.3.1 Požarno zavarovanje 

 

 Predmet zavarovanja 1.3.1.1

So vsa osnovna sredstva zavarovanca: objekti, oprema, zaloge, poslovni inventar, naprave, stroji in 
aparati, umetniški predmeti, modeli, kalupi, skice, načrti, poslovne knjige, magnetni trakovi, 
podatkovni mediji, denarna sredstva in druge vrednosti, ki jih zavarovanec prijavi v zavarovanje v 
skladu s krovno pogodbo in so v zavarovančevi lasti, posesti, upravljanju ali poskusnem obratovanju. 

 Zavarovane nevarnosti 1.3.1.2

Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih temeljnih nevarnosti: 
požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila, padca zračnega 
plovila, manifestacije in demonstracije. Če je posebej dogovorjeno in obračunana dodatna premija, 
krije zavarovanje uničenje ali poškodbo zaradi naslednjih dodatnih nevarnosti: poplave, izliva vode, 
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vdora meteorne vode, vandalizma in objestnih dejanj, udarca tujega motornega vozila in 
indirektnega udara strele. 

Ko nastane zavarovalni primer, krije zavarovanje tudi izginitev zavarovanih stvari in stroške čiščenja, 
rušenja in odvoza v zvezi z nastalim zavarovalnim primerom. Omenjeni stroški so kriti največ do 3 % 
od zavarovalne vsote. 

Zavarovanje ne krije škode zaradi potresa in drugih škod v vzročni zvezi s potresom, četudi so nastale 
zaradi katere od zavarovanih nevarnosti, razen če je to posebej dogovorjeno. 

Zavarovanje tudi ne krije škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne 
kontaminacije, vojne in terorizma. 

 

Temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja 

 

Požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali to zapusti in je sposoben, da se širi s svojo 
lastno močjo. Ne šteje se, da je nastal požar, če je zavarovana stvar uničena ali poškodovana, ker je: 

� bila izpostavljena koristnemu ognju ali toploti zaradi obdelave, predelave ali v druge namene 

(npr. pri likanju, sušenju, praženju, peki, kuhanju, segrevanju, dimljenju ipd.) ali zaradi tega, 

ker je stvar padla ali jo je kdo vrgel v ali na ognjišče (peč, štedilnik ipd.); 

� pregorela, se osmodila ali ožgala zaradi cigarete, žerjavice, svetilke, peči in podobnega. 

Strela - zavarovanje krije škodo, ki jo na zavarovanih stvareh povzroči strela s toplotno in rušilno 
močjo ali nastane zaradi udarca predmetov, ki jih je strela podrla ali vrgla na zavarovano stvar. 

 

Zavarovanje ne krije škode:  

� na električnih strojih, aparatih in električnih vodih zaradi delovanja električnega toka, 
pregrevanja zaradi preobremenitve in atmosferskih vplivov (statičnih napetosti in 
indukcije zaradi atmosferskih izpraznitev in podobnih pojavov); 

� ki jo povzroči strela s prenosom električne energije po električnih vodih, kakor tudi ne 
škode na varovalkah katerekoli vrste, zaščitnih stikalih, odvodnikih prenapetosti, 
strelovodih in podobnih napravah, ki nastane ob njihovem delovanju. 

 

Eksplozija je nenadna sprostitev sile, ki nastane zaradi težnje pare in plinov po raztezanju. Pri 
posodah (kotlih, ceveh ipd.) se šteje za eksplozijo, če stena posode popusti v tolikšni meri, da se 
pritisk v posodi v trenutku izenači z zunanjim pritiskom. 

 

S tem zavarovanjem ni krita škoda zaradi: 

� miniranja, ki ga opravi zavarovanec ali zaradi dovoljenega miniranja, ki ga opravijo drugi; 

� eksplozij v prostoru za notranje zgorevanje (valj motorja), do katerih pride na strojih; 

� eksplozij, ki so reden pojav v proizvodnem postopku; 

� izbruha iz peči in podobnih naprav; 

� preboja zvočnega zidu; 

� eksplozij biološkega izvora in 
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� eksplozij, ki nastanejo v posodah, kotlih, ceveh, itd. pod pritiskom zaradi dotrajanosti, 

izrabljenosti ali prevelike količine rje, kotlovca, usedlin, blata na posodi; krita pa je škoda na 

drugih zavarovanih stvareh zaradi eksplozije posode. 

Vihar je veter s hitrostjo najmanj 17,2 m v sekundi ali 62 km na uro (8. stopnja po Beaufortovi 
lestvici). Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju, kjer je poškodovana stvar, lomil veje in debla ali 
poškodoval dobro vzdrževane zgradbe. Če je hitrost vetra dvomljiva, jo mora zavarovanec dokazati s 
podatki hidrometeorološkega zavoda. Zavarovanje krije le škodo, ki nastane zaradi neposrednega 
delovanja viharja in neposrednega udarca predmetov, ki jih je na zavarovano stvar podrl ali vrgel 
vihar. Krita je tudi škoda, ki nastane zaradi zamakanja padavin skozi odprtine, ki jih je napravil vihar.  

 

Zavarovanje ne krije škode: 

� zaradi zanašanja dežja, toče, snega ali drugih stvari skozi odprta okna ali druge odprtine na 

zgradbah, razen zanašanja skozi odprtine, ki jih je napravil vihar; 

� na stvareh na prostem (v kopicah, kupih ipd.), pod nadstrešnicami in v odprtih zgradbah; 

� na zgradbi, ki ni zgrajena na način, ki je v kraju v navadi ali je slabo vzdrževana ali dotrajana; 

� na platnenih nadstreških, ki se držijo zgradb ali so prostostoječi; 

� na šotorih in šotorskih skladiščih z opremo in zalogami, razen, če je posebej dogovorjeno. 

 

Toča - zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar toča z udarcem poškoduje zavarovano stvar. Krita je 
tudi škoda, ki nastane zaradi zamakanja padavin skozi odprtine, ki jih je napravila toča. 

Zavarovanje ne krije škode: 

� na razprostrtih plastičnih folijah ter na slabo vzdrževanih in dotrajanih zgradbah; 

� na platnenih nadstreških, ki se držijo zgradb ali so prostostoječi; 

� na šotorih in na šotorskih skladiščih z opremo in zalogami, razen, če je posebej dogovorjeno; 

� na dotrajanih in slabo vzdrževanih objektih. 
 

Udarec zavarovančevega motornega vozila - zavarovanje krije samo škodo, ki nastane na zavarovanih 
zgradbah zaradi udarca zavarovančevega motornega vozila ali zavarovančevega premičnega 
motornega stroja. 

 

Padec zračnega plovila - zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar zračno plovilo katerekoli vrste 
(motorno ali jadralno, helikopter, raketa, balon ipd.) pade na zavarovano stvar ali udari vanjo. Šteje 
se, da je nastal zavarovalni primer, če je zavarovano stvar uničilo ali poškodovalo zračno plovilo, 
njegovi deli ali predmeti iz njega. 

 

Manifestacija in demonstracija je organizirano ali spontano javno izražanje razpoloženja skupine ljudi. 
Krite so samo tiste škode, ki so nastale zaradi manifestacij oziroma demonstracij, dovoljenih od 
pristojnih državnih organov. Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, če so manifestanti oziroma 
demonstranti uničili ali poškodovali zavarovane stvari (razbijanje, rušenje, demoliranje, požiganje 
ipd.). 

 

 



Priloga 1  
 

 5 od 15 
 

Dodatne nevarnosti požarnega zavarovanja 

 

Dodatne nevarnosti požarnega zavarovanja so lahko sklenjene tudi z načinom zavarovanja na I. riziko. 

 

Poplava 

Poplava je, če stalne vode (reke, jezera, morja ipd.) po naključju poplavijo zemljišče, na katerem so 
zavarovane stvari, ker so prestopile bregove, predrle nasipe, porušile jezove ali se razlile zaradi 
izredno visoke plime, valov ali zaradi izrednega pritoka vode iz umetnih jezer. Poplava je tudi 
poplavljanje voda zaradi utrganega oblaka, kakor tudi naključno poplavljanje voda, ki zaradi izredno 
močnih padavin derejo po pobočjih, cestah in poteh (hudourniki).  

Za poplavo se šteje tudi visoka in talna voda kot njena posledica, če je nastala zaradi poplavljanja 
zemljišča v neposredni bližini zavarovanih stvari.  

Zavarovanje krije le škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane med poplavo ali neposredno potem, ko 
je voda odtekla.  

Zavarovanje krije tudi škodo zaradi mehaničnega učinkovanja vode v notranjosti cevovodov, kanalov 
ali predorov.  

Na vodogradbenih objektih zavarovanje krije tudi škode, ki jo povzroči visoka voda.  

 

Zavarovanje vključuje škode zaradi posedanja tal kot posledice poplave.  

 

Zavarovanje ne krije škode, ki nastane: 

� zaradi hišne gobe; 

� zaradi vode, ki je vdrla iz kanalizacijskega omrežja, razen če je prišlo do izliva zaradi poplave; 

� na stvareh, ki so v živih ali mrtvih strugah potokov, rek ali na prostoru med strugo in nasipom 

(inundacijsko območje) in 

� na zalogah blaga, ki ni uskladiščeno po veljavnih predpisih. 

 

Izliv vode  

 Zavarovanje krije škodo zaradi: 

� izliva vode iz vodovodnih ali odvodnih (kanalizacijskih) cevi ali iz naprav za toplovodno in 

parno gretje ali drugih naprav, priključenih na cevovodno omrežje ali iz nepremičnih posod 

(cistern, zbiralnikov ipd.), do katerega je prišlo zaradi poškodovanja (loma, počenja, 

zamašitve ali zatajitve naprave za upravljanje in varnost) teh cevi in naprav; 

� izbruha pare iz naprav za toplovodno in parno gretje. 

V enakem smislu krije zavarovanje tudi škodo zaradi izliva vode iz sprinklerske gasilne naprave.  

 
Zavarovanje ne krije škode: 

�  zaradi izliva vode iz odprtih pip; 

� zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije;  

� zaradi hišne gobe; 
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� zaradi izgube vode; 

� na zalogah blaga, ki je občutljivo na vodo in ni ustrezno dvignjeno od tal (skladiščenje na 

paletah ipd.); 

� zaradi izliva vode iz žlebov in cevi za odvod deževnice, razen če do izliva pride iz cevi za odvod 

deževnice, ki je vgrajena v notranjosti zgradbe; 

� zaradi posedanja tal kot posledice izliva vode iz vodovodnih cevi;  

� na samih vodovodnih in odvodnih ceveh, napravah ter kotlih zaradi loma ali počenja. 

 

Meteorne vode 

Meteorne vode - zavarovanje krije škodo na zavarovanih stvareh zaradi vdora meteorne vode s streh 
zgradb, če odtočne cevi ali žlebove zamaši toča ali stvari, ki jih je naneslo neurje. Zavarovanje krije 
tudi škode, ki jih povzroči preobilica meteorne vode, ki je sicer ustrezno dimenzionirane in redno 
vzdrževane in čiščene odtočne cevi, kanali ali žlebovi, ne zmorejo hitro odvajati s strehe. 
 

 Soudeležba zavarovanca/franšiza 1.3.1.3

Zavarovanje se sklene brez soudeležbe/franšize.  

 

1.3.2  Strojelomno zavarovanje 

 

 Predmet zavarovanja 1.3.2.1

Predmet zavarovanja so stroji, strojne naprave, električne naprave ter instalacije in mehanska 
oprema. Kjer je zapisano, so predmet zavarovanja tudi podstavki, ležišča, idr., kot je navedeno v 
polici. 

Če je posebej dogovorjeno, so predmet zavarovanja tudi: daljnovodi, toplovodi, naftovodi, parovodi, 
vodovodno in odvodno omrežje, kabli visokih napetosti, kovinski silosi, antenski stolpi in podobne 
kovinske konstrukcije, trakovi, verige in vrvi transportnih naprav, polnjenje olja, veliko orodje, 
termične obloge peči in vrtalno drogovje s pripadajočo opremo za globinsko vrtanje. 

Predmet zavarovanja niso kopenska motorna vozila, prikolice, samovozni delovni stoji, vodna plovila 
in letala vseh vrst. 

 Zavarovane nevarnosti 1.3.2.2

Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje zavarovane stvari, razen zaradi: 

� požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letal vseh vrst, manifestacije in 
demonstracije, potresa, poplave, izliva vode in drugih dodatnih nevarnosti požarnega 
zavarovanja;  

� strojelomno zavarovanje tudi ne krije poškodbe ali uničenja zavarovanih stvari zaradi 
gašenja in rušenja ter izginitve v zvezi z nevarnostmi, omenjenimi v tej točki; 

� pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja in so bile ali bi 
morale biti znane zavarovancu ali osebi, odgovorni za obratovanje; 

� kršitve zakonskih določil, tehničnih predpisov ter pravil tehničnega koriščenja zavarovane 
stvari in zaščitnih ukrepov ter nepoznavanja rokovanja z zavarovano stvarjo; 
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� preobremenitve ali prenapetosti strojev, strojnih in električnih naprav ter instalacij nad 
mejo njihove predpisane zmogljivosti; 

� nezadostnega investicijskega vzdrževanja; 

� neposredne posledice trajnega vplivanja kemičnih, toplotnih ali mehaničnih pogojev 
namestitve in delovanja (korozije, oksidacije, sevanja, staranja, prekomerne vibracije 
ipd.); 

� obrabe, abrazije, erozije ali kavitacije; 

� prekomerne vlage, rje, kotlovca, usedlin, mulja ipd.; 

� obratovanja pred končanim popravilom; 

� montaže in poskusnega pogona ali poskusnega obratovanja; 

� posledice dinamičnega uravnoteženja na vrtečih se delih strojev (turbinskih rotorjih ipd.), 
če ni drugače dogovorjeno in je obračunana dodatna premija. 

 

Zavarovanje prav tako ne krije: 

� škode, ki nastane v garancijskem roku in jo je dolžan povrniti proizvajalec ali prodajalec, 
če njuno jamstvo ni sporno; 

� stroškov demontaže in ponovne montaže, ki so nastali zaradi rednega pregleda ali 
vzdrževanja zavarovane stvari (periodična popravila ali zamenjava obrabljenih delov) in 
to tudi tedaj, če se ob tej priložnosti ugotovi poškodovanje zaradi zavarovane nevarnosti. 
Zavarovanje v tem primeru krije le stroške popravila ali zamenjave uničenih ali 
poškodovanih delov, ki niso bili predvideni za periodično popravilo oziroma zamenjavo; 

� stroškov vzdrževanja; 

� posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem primeru (izguba zaslužka, obratovalni 
zastoj, kazni ipd.); 

� škode zaradi izginitve zavarovane stvari; 

� škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije. 
 

Zavarovane so samo v polici navedene stvari, ki so na območju obratov zavarovanca, ko so montirane 
in pripravljene za obratovanje, ko obratujejo, ko se demontirajo in montirajo zaradi popravila ter v 
času popravila v zavarovančevih prostorih, nadalje, ko se prevažajo zaradi čiščenja, popravila ali 
premestijo na drugo mesto, vendar največ 15 km iz kraja, kjer se sicer nahajajo. Priključki delovnih 
vozil so zavarovani tudi med prevozom.  

Zavarovana je tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah.  

 Soudeležba zavarovanca /franšiza 1.3.2.3

Zavarovanje je sklenjeno z odbitno franšizo 10 %, vendar ne manj kot 60 EUR in ne več kot 3.500 EUR. 

 

1.3.3  Vlomsko zavarovanje  

 Predmet zavarovanja 1.3.3.1

Zavaruje se oprema, stroji in aparati, drobni inventar, zaloge, gotovina ter druga plačilna sredstva v 
blagajni.  
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 Zavarovane nevarnost 1.3.3.2

Zavarovalnica krije škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnešene, uničene ali 
poškodovane pri vlomu (vlomski tatvini) ali ropu oziroma pri poskusu teh dejanj. 

 

Zavarovalnica krije tudi škodo, ki pri vlomu ali ropu, oziroma pri poskusu teh dejanj, nastane na 
zgradbi ali na njenih delih (stenah, stropih, vratih, ključavnicah, vgrajeni opremi, instalacijah, itd.), in 
sicer v višini stroškov popravila do 5 % od zavarovalne vsote, oziroma pri zavarovanju na prvi riziko do 
10 % od zavarovalne vsote, razen če v polici ni izrecno drugače navedeno. V tem obsegu je krita tudi 
škoda na notranjih delih zgradbe, oziroma prostora, kjer so zavarovane stvari, če jo je storilec 
povzročil ob vlomu ali ropu iz objestnosti (vandalizma). Zavarovanje pa ne krije škode na steklih vrat, 
oken, izložb in na steklenih stenah. 

 

Zavarovanje ne krije škode, če je vlom ali rop oziroma poskus teh dejanj opravil ali pri njem sodeloval 
kot udeleženec ali pobudnik zavarovančev delavec, ki opravlja svoj poklic na mestu, kjer so 
zavarovane stvari. 

 

Pred nevarnostjo vloma so stvari zavarovane le v času, ko so v zaprtih in zaklenjenih prostorih. Če je v 
polici posebej določeno, zavarovanje krije tudi škodo na prostem, pri čemer mora biti prostor, na 
katerem so zavarovane stvari stalno čuvan in ograjen z dobro vzdrževano ograjo, visoko vsaj 2 metra. 
Zavarovanje ne krije škode, če se ugotovi, da navedeni pogoji ob nastanku zavarovalnega primera 
niso bili izpolnjeni. 

 

Za vlom se šteje, če storilec: 

� vlomi v zaklenjene prostore (razbije ali vlomi vrata, okna, zid, strop ali pod); 

� odpre zaklenjene prostore s ponarejenimi ključi ali drugim sredstvom, ki ni namenjeno za 
redno odklepanje; 

� pride v prostor, se v njem skrije in izvrši tatvino v času, ko so prostori zaklenjeni; 

� vdre v zaklenjen prostor skozi odprtino, ki ni namenjena za vhod in mora pri tem 
premagati ovire, ki onemogočajo vstop brez napora; 

� vlomi v zaklenjeno hranišče v prostorih, v katere je prišel na način, ki se po teh določilih o 
vlomu šteje za vlom in 

� odklene prostor ali hranišče, kjer so zavarovane stvari, z originalnim ključem ali njegovim 
dvojnikom, če do takega ključa pride  kot je navedeno v teh določilih o vlomu ali z 
ropom. 

 

Denar, vrednostni papirji, kolki, poštne znamke, plačilne kartice, hranilne knjižice, dokumenti, načrti, 
licence, zbirke ipd. so zavarovani pred nevarnostjo vlomske tatvine samo v primeru, če so v dobro 
zaprtih in zaklenjenih prostorih in v posebnem zaklenjenem hranišču (trezorski oklopni prostor, nad 
100 kg težka železna blagajna, oklopna blagajna ali vzidana oklopna omarica, vzidana ali z matičnim 
vijakom pritrjena železna omarica ali kaseta, registrska blagajna ali drugačna trdna zapora). 

Za rop se šteje odvzem zavarovanih stvari z uporabo sile ali grožnje za življenje in zdravje delavcev 
zavarovanca. Šteje se, da je uporabljena sila tudi v primeru, kadar so uporabljena sredstva za 
onemogočenje odpora.  
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 Soudeležba zavarovanca/franšiza 1.3.3.3

Zavarovanje se sklene brez soudeležbe zavarovanca. 

 

1.3.4 Zavarovanje odgovornosti 

 

 Predmet zavarovanja 1.3.4.1

 

Predmet zavarovanja so civilno pravni odškodninski zahtevki, ki jih uveljavljajo tretje osebe in izvirajo 
iz:  

1. dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja zavarovanca, 

2. povzročitve nenadnega onesnaževanja - ekološke škode, 

3. geodetske dejavnosti.  

 

 Zavarovane nevarnosti 1.3.4.2

 

Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe 
uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira iz 
zavarovančeve dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja navedenega v polici (vključno z 
delodajalčevo odgovornostjo ali odgovornostjo zavarovanca za osebe, ki opravljajo delo v okviru 
izvajanja njegove dejavnosti), ki ima za posledico: 

1. telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb), 

2. uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari).  
 

� Zavarovanje krije tudi odgovornost za škodo, ki ne izvira iz registrirane dejavnosti.  
 

� Za tretje osebe se štejejo tudi delavci zavarovanca. 
 
� Odgovornost za škodo zaradi izgube ali izginitve stvari je zavarovana samo tedaj, če je to posebej 

navedeno v polici, 
 
� Če je to posebej navedeno, zavarovanje obsega tudi odgovornost za čisto premoženjsko škodo, 

ki je posledica dejanja, opustitve ali napake, ni pa nastala niti na osebah niti na stvareh.  
 

Stroške obrambe zavarovanca v kazenskem postopku zavarovalnica krije samo v primeru, če izrecno 
pristane na branilca in se zaveže poravnati te stroške. 

Zavarovalnica jamči tudi za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe 
uveljavljajo proti zavarovancu zaradi škode, povzročene zaradi onesnaženjem zraka, zemlje ali vode 
(ekološka škoda), v smislu Zakona o varstvu okolja in Direktivi EU o okoljski odgovornosti. 

Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov: 

� če zavarovanec nesrečo povzroči z naklepom. Za naklep se šteje tudi, če ne opusti 
ravnanja, čeprav bi moral pričakovati njegovo škodljivo posledico; 
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� za škodo, ki nastane kot posledica neupoštevanja predpisov o pravilnem skladiščenju 
in manipulaciji z blagom; 

� za izgube na teži, naravnega odpada (kalo) ali drugega učinkovanja, ki izvira iz 
lastnosti samega blaga ali pomanjkljivega embaliranja blaga. 

 

Razširitev zavarovanja splošne odgovornost iz dejavnosti 

Z zavarovanjem, je pri zavarovanju odgovornosti, ki izvira iz registrirane dejavnosti, vključena tudi  
odgovornost: 

• zavarovanca: 

� zaradi uporabe ali posesti, upravljanja, zakupa ali užitka kot tudi najema zemljišč 
(vključno parki, drevesa ipd.), objektov (vključno cestišča, parkirišča, pločniki, 
objekti namenjeni plakatiranju ipd.), prostorov, informacijskih oziroma 
reklamnih tabel, opreme, novih investicij ipd.; 

� zaradi uporabe in upravljanja infrastrukture, ki je v lasti zavarovanca oziroma mu 
je dana v upravljanje ali uporabo; 

� zaradi odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, zaradi izliva vode, ki je posledica 
poškodovanja vodovodnih, toplovodnih, parovodnih ali kanalizacijskih cevi in 
povzroči uničenje, poškodbo ali izginitev stvari;  

� zaradi uporabe ali zakupa objektov, kot na primer, kopališča, nepremičnine, 
namenjene za počitniške potrebe in podobno, kot tudi športna igrišča; 

� zaradi uporabe osebnih in tovornih dvigal ter podobnih naprav (žerjavi ipd.); 

� zaradi uporabe samovoznih delovnih strojev, ki funkcijsko obratujejo, se pa ne 
premikajo; 

� zaradi uskladiščenja kuriva in pogonskega goriva in 

� zaradi poškodovanja, tatvine ali izginitve stvari delavcev, dijakov na praksi ali 
oseb, ki delajo preko študentskega servisa, strank zavarovanca, razen denarja, 
dragocenosti, ur, tehničnih predmetov (kot so fotoaparati, kamere, prenosni 
računalniki, telefoni in televizorji, orodja in podobno), vrednostnih papirjev in 
vseh vrst listin, pod pogojem, da se stvari hranijo v zaklenjenih prostorih ali 
garderobnih omaricah; 

 

• zakonitih zastopnikov zavarovanca ali oseb, ki vodijo zavarovane obrate ali njihove dele, 
dokler imajo to vlogo in vseh ostalih delavcev za škode, ki jih povzročijo pri opravljanju svoje 
službe oziroma pri opravljanju dela in nalog za zavarovanca; 

• oseb, ki jim je zaupano čiščenje, vzdrževanje in osvetljevanje zemljišč, za zahtevke, ki so proti 
njim postavljeni v zvezi z opravljanjem teh njihovih dolžnosti; 

• oseb, ki zaradi stečaja vstopijo na mesto vodenja zavarovanca, dokler imajo to vlogo; 

• za škodo na stvareh, ki jih ima zavarovanec kakorkoli na skrbi (upravljanje, zakup, hramba, 
obdelava, predelava ipd.); 

• zaradi obstoja garaže, ki je na zemljišču ali v objektih, če ne gre za garažo, dano v zakup ali za 
garažo, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti hrambe vozil; 

• iz kmetijske in gozdne dejavnosti: 

� zaradi uporabe traktorjev kot delovnih ali pogonskih strojev za lastne potrebe in ne 
za oddajanje. Zavarovanje ne krije odgovornosti za škodo, ki jo povzroči traktor kot 
vozilo in 
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� zaradi sečnje v lastnem in tujem gozdu. Pri sečnji v tujem gozdu je kritje samo, če se 
ne opravlja kot pridobitvena dejavnost. 

 

Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki zaradi škode: 

� na osebah in stvareh, nastale zaradi izdelkov, ki jih je zavarovanec kakorkoli dal v promet; 

� na stvareh, če je škoda posledica vplivanja temperature, plina, pare, vlage, padavin, dima, saj, 
prahu, tresenja, ropota ipd. (emisije), če to vplivanje počasi škoduje; 

� ki so posledica jedrske energije; 

� ki jih povzročijo letala in vodna plovila vseh vrst, kakor tudi kopenska motorna vozila in 
prikolice ter samovozni delovni stroji, kadar se premikajo; 

� do katerih pride zato, ker zavarovanec ne odstrani posebno nevarnih okoliščin, kar je 
zahtevala zavarovalnica. Kot posebej nevarno se v dvomu šteje okoliščina, zaradi katere je že 
prišlo do nesreče. 

 
Poklicnih bolezni, azbestoze, genetskih sprememb, elektromagnetnega sevanja ali tabakoze in škode 
zaradi natega ali zvina vratne, prsne in ledvene hrbtenice, razen če je medicinsko ugotovljena 
poškodba medeničnega skeleta ali premik med korpusi vretenc večji od 3 mm. 

 

 Soudeležba zavarovanca/franšiza 1.3.4.3

 

Zavarovanje se sklene brez franšize, razen pri zavarovanju odgovornosti za ekološke škode, kjer znaša 

soudeležba zavarovanca 420 EUR. 

 

1.4 Dodatna pojasnila za prevzem tveganja 

 

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazec OBR 2/1, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije. 
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2. SKLOP 2:  Zavarovanje vozil 

 

Za vsa navedena zavarovanja veljajo določila predmetne razpisne dokumentacije in zavarovalnih 
pogojev izbrane zavarovalnice. Vedno se upoštevajo za naročnika ugodnejša določila. 

Za nova vozila naročnika se sklene zavarovanje z dnem, ko naročnik posreduje zavarovalnici potrebne 
dokumente (račun, homologacijo), za ostala vozila se zavarovane podaljšuje vsako leto po preteku 
zavarovanja. Podatki se zavarovalnici posredujejo po pošti (elektronski ali navadni).  

 

2.1  Avtomobilska odgovornost 

 
Zavarovanje krije škode, ki so posledica uveljavljanja odškodninskih zahtevkov tretjih oseb na 
podlagi civilnega prava, če je pri uporabi in posesti vozila, navedenega v polici, prišlo do: 

1) Smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja neke osebe. 

2) Uničenja ali poškodovanja stvari. 

Zavarovalne vsote so ves čas zavarovalnega jamstva skladne z zakonom določenimi 
zavarovalnimi vsotami.  

Trenutno je zavarovanje sklenjeno na osnovi skupinskega opazovanja in obračuna 
bonus/malusa.  

V obdobju trajanja javnega razpisa se ponudba pripravi na osnovi individualnega opazovanja 
bonus/malusa.  

 

2.2  Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus) 

 
Zavarovanje krije pravno priznano škoda, ki jo v prometni nesreči z zavarovanim motornim 
vozilom utrpi voznik. 

 
Kritna zavarovalna vsota znaša  51.000 EUR. 

 

2.3  Avtomobilski kasko - AK  

 
Zavarovanje krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenje zavarovanih stvari, ki so posledica 
nenadnih, presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov, do 
katerih je prišlo: 

 
1. V prometu in v mirovanju vozila (prometna nesreča, trčenje vozila, prevrnitev vozila, zdrs 

ali padec vozila, udarec ali padec kakega predmeta, snega ali ledenih tvorb). 

 
2. Zaradi dejanj tretjih oseb (nasilna in objestna dejanja, manifestacija in demonstracija). 

 
3. Zaradi posebnih dogodkov (padec zrakoplova, pomoč poškodovanim osebam, 

poškodovanje tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči poškodovanim v prometni 
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nesreči, namerno poškodovanje zavarovanih stvari, če gre za preprečitev večje škode na 

zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh).  

 
4. Zaradi uničenih ali poškodovanih stvari, ki so posledica delovanja zavarovanih nevarnosti: 

požara, potresa, direktnega udara strele, nenadnega kemičnega in/ali toplotnega 

delovanja, eksplozije, viharja, toče, snežnega ali zemeljskega plazu, poplave, hudourniške 

ali visoke vode. 

 

5. Poškodovanje vozila zaradi domačih živali, divjadi in glodavcev.  

 

 Izbrano kritje je razvidno iz priložene tabele.  

 Zavarovanec sam odloča o načinu in izboru izvajalca popravila. 

Trenutno je zavarovanje sklenjeno na osnovi skupinskega opazovanja in izračuna 
bonus/malusa.  

V obdobju trajanja javnega razpisa se ponudba pripravi na osnovi individualnega opazovanja 
in izračuna bonus/malus.  

Vsa zavarovanja so brez odbitne franšize.  

 

2.4  Dodatno kasko zavarovanje (delni kasko)  

 

Zahtevana kritja: 

- K1: Kritje škode zaradi tatvine, vlomske in roparske tatvine vozila ali delov vozila,  

protipravnega odvzema vozila z namenom, da se to uporabi ter tatvino avtomobilskih 

ključev s stroškom menjave ključavnic na vozilu.   

- K2: Kritje škode na vozilu, ki nastane z neposrednim dotikom divjadi ali domačih živali, ne 

pa tudi nadaljnje škode, čeprav je v zvezi s trkom živali. 

- K3: Kritje škode, ki nastane zaradi razbitja ali poškodovanja stekel na zavarovanem vozilu, 

razen stekla svetlobnih teles in ogledal.   

- K4: Kritje škode, ki nastane zaradi razbitja, poškodovanja ali tatvine vgrajenih stekel,  

svetlobnih teles in ogledal na motornem vozilu. 

- K5: Kritje škode na parkiranem vozilu, ki je nedvomno nastala zaradi neposrednega 

dotika oziroma trčenja neznanega motornega vozila.     

Vsa dodatna kasko zavarovanja so brez odbitne franšize.  
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2.5  Dodatno strojelomno zavarovanje 

 

Na vozilih in na delovnih napravah, kjer je to posebej dogovorjeno in plačana dodatna 
zavarovalna premija, je sklenjeno tudi dodatno strojelomno zavarovanje. Za to zavarovanje 
veljajo določila 1.3.2 Strojelomno zavarovanje iz te Zavarovalno tehnične dokumentacije, s tem, 
da seveda izključitev za vozila, navedena v tabeli seznama vozil, ne velja.  

Vsa zavarovanja so brez odbitne franšize.  

 

2.6  Zavarovanje asistence  

 
Zavarovanje mora podajati kritje za naslednje asistenčne storitve: 

- Pomoč doma in na cesti (brez kritja materiala in rezervnih delov). 

- Pomoč pri težavah s ključi vozila. 

- Reševanje vozila (kriti so stroški največ do zneska 1.500 EUR). 

- Vleko in prevoz vozila (kriti so stroški največ do zneska 1.500 EUR). 

- Dostavo goriva. 

- Dostavo nadomestnih delov v tujino. 

- Carinjenje in prevoz na odpad ali odstop poškodovanega vozila tuji državi. 

- Prevoz upravičencev (kriti so stroški največ do zneska 1.000 EUR za prevoz vseh 
zavarovancev). 

- Nadomestno vozilo (kriti so stroški najema in popravila vozila za največ 96 ur). 

- Namestitev v hotelu (v primeru oddaljenosti vozila min. 150 km so kriti stroški max. za tri 
nočitve z zajtrkom v hotelu B kategorije). 

- Nadomestnega voznika v tujini. 

- Pomoč v primeru smrti v tujini. 

- Obisk svojcev poškodovanega upravičenca v tujini. 

- Spremstvo mladoletnih upravičencev. 

- Informacije. 

Območje zavarovanja je Republika Slovenija in območje sistema zelene karte. 

 

2.7  Dodatna določila in podatki 

 
Določanje zavarovalne premije 

Določanje zavarovalne premije z upoštevanjem števila prijavljenih škod velja za zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti in za zavarovanje avtomobilskega kaska. 

Ponudbena premija se za vsako vozilo določa posebej glede na čas trajanja zavarovanja vozila 

določene vrste brez prijavljene škode, oziroma števila prijavljenih škod v preteklem zavarovalnem 

letu. 
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Izhodiščni premijski razred za avtomobilsko odgovornost (AO) je 11 premijski razred, za avtomobilski 

kasko (AK) pa 9 premijski razred. Sklene se skupinsko zavarovanje vozil z individualnim opazovanjem. 

Bonus - vozilo se vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode v naslednjem zavarovalnem letu  

uvrsti en premijski razred nižje (bonus).  

Malus - Za vsako prijavljeno škodo v zavarovalnem obdobju se vozilo v naslednjem zavarovalnem letu 

razvrsti tri premijske razrede višje (malus). 

En premijski razred predstavlja 5 % izhodiščne zavarovalne premije. 

Izbrana zavarovalnica bo ob vsakoletni obnovi zavarovanja predložila obračun, iz katerega bo 

razvidna premija po posameznem vozilu za vsako zavarovano vrsto.  

Obseg zavarovalnega kritja za vsako posamezno vozilo je razviden iz priložene tabele OBR 2/2 

Avtomobilska zavarovanja.  

Vsa zavarovanja so brez odbitne franšize.  

 

2.8  Vnos ponudbene premije  

 
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v priloženo tabelo v OBR 2/2, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije. 

Ponudnik vpiše ponudbeno letno premijo v zadnji stolpec »Ponudbena letna premija brez DPZP v EUR 
(vnos na 2 decimalki)« pri vsakem posameznem vozilu, zaokroženo na dve decimalki. Ponudbeno 
premijo vnaša v rumeno obarvana polja. Drugih podatkov in števil ne vnaša.  

V okvirju »Skupna ponudbena premija brez 8,5 % DPZP za obdobje 36 mesecev« se znesek 
avtomatično sešteje sam glede na vnesene podatke po vozilih. Enako velja za spodnji znesek z DPZP. 

 

3. PREGLED ŠKOD – izplačane škode po letih 

 

Zavarovalna vrsta 
Leto  

2016 (do 
15.3.2016) 

Leto  
2015 

Leto  
2014 

Leto  
2013 

Leto 
2012 

Leto 
2011 

Sklop 1 - Premoženjska zavarovanja             

Požarno zavarovanje 0 € 229 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Strojelomno zavarovanje 0 € 1.222 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Ostala premoženjska zavarovanja 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 306 € 

Zavarovanje splošne odgovornosti 0 € 9.378 € 7.652 € 17.555 € 331 € 15.784 € 

Skupaj 0 € 10.829 € 7.652 € 17.555 € 331 € 16.090 € 

Sklop 2 - Avtomobilska zavarovanja             

Zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti 

1.011 € 7.285 € 9.203 € 1.724 € 3.163 € 6.539 € 

Avtomobilsko kasko zavarovanje 2.456 € 4.698 € 10.939 € 7.124 € 3.286 € 8.264 € 

AO+ 1.300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Skupaj 4.767 € 11.983 € 20.142 € 8.848 € 6.449 € 14.803 € 

 


