
PRILOGA A

NAROČNIK

PONUDNIK

ZV 1.RIZIKO 

Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih temeljnih nevarnosti: požara, strele, 

eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila v zavarovan objekt, opremo ali ograje in rampe, 

padca letala, manifestacije in demonstracije. Poplave na poplavnih območjih - dodatno dogovorjene

X

Udarec neznanega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja – za udarec neznanega motornega vozila ali 

premičnega delovnega stroja se šteje, kadar neznano motorno vozilo ali premični delovni stroj udari v predmet 

zavaorvanja.

Izliv vode iz dovodnih in odvodnih cevi, kot tudi talnega gretja ter vodnih klima naprav vključno s škodami zaradi 

zamrznitve, prerjavenja in netesnenja . Zavarovani so tudi stroški vseh obrtniških del (delo in material). Zavarovani so 

običajni stroški za iskanje mesta napake ter običajni stroški zemeljskih del, vključno z asfaltiranjem pri počenju cevi na 

zemljišču zavarovanca, če je le ta odgovoren za sanacijo škode. Zavarovanje krije dodaten riziko izliva vode iz odprtih 

vodovodnih pip.

Vandalizem - je nasilno ali objestno oziroma zlonamerno dejanje tretjih oseb, zaradi česar na predmetu zavarovanja 

nastane škoda.

Meteorne vode (povzročena škoda tudi na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu) -  je padavinska voda. Za meteorno 

vodo se štejejo vse vrste padavinskih voda, ki v obliki padavin padajo na zavarovani predmet. S to nevarnostjo je krita 

škoda zaradi vdora meteorne vode s streh zgradb, če odtočne cevi ali žlebove zamaši toča ali stvari, ki jih je naneslo 

neurje. Krita je tudi škoda, ki jo povzroči preobilica meteorne vode, ki jo ustrezno dimenzionirane in redno vzdrževane ter 

čiščene odtočne cevi, kanali ali žlebovi ne zmorejo hitro odvajati s strehe. Žled- je ledena obloga, ki nastane v posledici 

padanja dežja ali topljenja snega z nenadno zamrznitvijo in s svojo težo poškoduje zavarovano stvar. Zavarovanje krije 

škodo, ki jo žled s svojim delovanjem povzroči na predmetu zavarovanja.

Zavarovano na »NOVO VREDNOST«  

ZV
1.RIZIK ZA POSAMEZNO 

LOKACIJO

Zavarovanje krije vsako uničenje ali poškodovanje strojev, parkomatov, strojnih naprav, električnih naprav in njihovo 

polnjenje, inštalacij, drugih strojev in naprav naročnika zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji ali materialu, 

delovanja el. energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, udarca ali prevrnitve in drugih vzrokov. 

X
Brez odbitne franšize na subjektih 

1-11

Amortizacija pri delnih škodah je zavarovana. Amortizacija se obračunava glede na celoto sistema in ne na posamezni 

del opreme iz te celote.

ZV 1.RIZIKO

Zavarovanje krije škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnešene, uničene ali poškodovane pri vlomu 

(vlomski tatvini, tatvini) ali ropu oziroma pri poskusu teh dejanj, kakor tudi škoda zaradi tatvine ali poškodovanja, ki jo 

povzročijo obiskovalci.

VIŠINA KRITIJ ZA 

POSAMEZNO LOKACIJO 

RAZVIDNA IZ PRILOGE B 

Gotovina na prenosu s prometno nesrečo; max. Zavarovalna vsota 1.000 EUR Subjekt 11

Stroški popravila ob vlomu na objektu in na opremi. Škoda nastala na zgradbi ali njenih delih (stenah, stropih, vratih, 

ključavnicah, vgrajeni opremi, inštalaciji itd)
Subjekt od 1-11

Gotovina za nevarnost vloma in ropa v času manipulacije. Subjekt 11

ZV 1.RIZIK 

Zavarovane nevarnosti so zavarovane na I. riziko, pri čemer velja: » Nadomestilo nove vrednosti po 

vsakokratnem škodnem dogodku, ne glede na lokacijo, največ do zavarovalne vsote za vse lokacije 

skupaj in brez letnega agregata.« OPOMBA: za zavarovanje stekel se pripravi ena polica.

4.000 EUR Subjekt od 1-11

ZAVAROVALNA VSOTA Velja za naslednja kritja

1) telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb) za naštete rizike Subjekt od 1-11 1,2,3,4,5

2) uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari) za naštete rizike Subjekt od 1-11 1,2,4,5,6,7

Za zavarovanje se upošteva 3x letni agregat. DA

Kraj

Datum

Podpis odgovorne osebe

se odkupi Subjekt od 1-11

Izjava ponudnika: izjavljamo, da smo vpisali vse pripadajoče pogoje in klavzule in da je naša ponudba v skladu z razpisno dokumentacijo .

e.       ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI: ZAVAROVANE NEVARNOSTI

Zavaruje se odgovornost za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvirajo iz dejavnosti, posesti oziroma vzdrževanja javnih cest in površin,  lastnosti in 

pravnega razmerja zavarovanca in ima posledico:

A. telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb) za naštete rizike

B. uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari) za naštete rizike

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca iz:

1. splošna odgovornost (za vse dejavnosti naročnika in udeležencev javnega razpisa)

2. delodajalčeva odgovornost

3. proizvajalčeva odgovornost (priprava hrane vključno z zastrupitvami zaradi salmonele in podobno; opomba: hrana se v osnovnih šolah pripravlja samo za učence in zaposlene, na subjektu 11 Občina Slovenska Bistrica to zavarovanje ni vključeno)

4. odgovornost za morebitne nove neznane nevarnostne vire, ki se lahko pojavijo med trajanjem zavarovanja (dodatni nevarnostni viri, ki ne izvirajo iz osnovnih dejavnosti šol)

5. odgovornost iz naslova posesti premičnin in nepremičnin, vključena odgovornost iz cestnega omrežja (400 km javnih poti in površin, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti). 

6. odgovornost za stvari v hrambi

7. odgovornost zavarovanca zaradi poškodovanja in vlomske tatvine stvari, ki jih ima zavarovanec na skrbi, zakupu, hrambi ipd. (razen denarja, dragocenosti, tehničnih predmetov, vrednostnih papirjev)

Občina Slovenska Bistrica je subsidiarno odgovorna vsem zavodom Občine Slovenska Bistrica, kot tudi javno zasebnim partnerjem, kar je tudi del zavarovanja.

Zavarovalnica se obveže zavarovanca obveščati o vseh obravnavanih škodnih primerih z višino izplačane odškodnine ter imenom in priimkom oškodovanca.

Agregat kritja zavarovalne vsote znaša 63.000,00 EUR.

Zavarovalni kraj: Slovenija in geografsko območje Evrope

OPOMBA: ponudnik naj pri izračunu ponudbene cene upošteva skupno število vseh zaposlenih. Skupno število zaposlenih je 414 od subjekta od 1-10,  na subjektu  11 Občina Slovenska Bistrica pa znaša število zaposlenih 51. Od tega se na subjektih od 1 do 10 s pripravo hrane 

ukvarja 26 število zaposlenih.

ZAVAROVALNE VSOTE 
LIMIT KRITJA

ODBITNA FRANŠIZA
Vključeno vse lokacije   DA / NE oz. po 

Prilogi B

PRIPADAJOČI POGOJI in 

KLAVZULE

PREDMET ZAVAROVANJA: zavarovane so vse zunanje in notranje zasteklitve zaradi počenja, loma ali razbitja stekla, ki spadajo k zavarovanemu objektu, vključno z vsemi vrstami izolacijskih stekel, stekleni zidaki ter notranja ogledala, folije, ornamenti in slikarije na steklih, 

označevalne in reklamne table, steklokeramične plošče,košarkarske table, kaljeno steklo, strešne kupole,ročna in avtomatska steklena vrata, umivalniki, straniščne školjke in pisuarji ter druga stekla naročnika s stroški demontaže in montaže na objektih naročnika. Vključena 

poškodba stekel in drugih zavarovanih stvari v času demonstracij in manifestacij ali vandalizma.

Osnovne šole in vrtci škodo prijavljajo sproti s fotografijami poškodovanega stekla. Sanacija škode se v posameznih primerih lahko zamakne v konec šolskega leta.

ZAVAROVANE NEVARNOSTI
LIMIT KRITJA

ODBITNA FRANŠIZA
Vključeno vse lokacije   DA / NE oz. po 

Prilogi B

PRIPADAJOČI POGOJI in 

KLAVZULE

Subjekt od 1-11

Dodatna kritja na vseh lokacijah zavarovanca:

d.         ZAVAROVANJE STEKLA: 

Zavarovana je vsa oprema, drobni inventar, gotovina .  

ZAVAROVANE NEVARNOSTI
LIMIT KRITJA

ODBITNA FRANŠIZA
Vključeno vse lokacije   DA / NE oz. po 

Prilogi B

PRIPADAJOČI POGOJI in 

KLAVZULE

Subjekt 1-11

Dodatna kritja za objekte in opremo na vseh lokacijah zavarovanca:

c.        ZAVAROVANJE VLOMA IN ROPA: 

b. STROJELOMNO ZAVAROVANJE: 

PREDMET ZAVAROVANJA: vsa strojna, elektronska in mehanska oprema vključno z  računalniki;  sredstva v upravljanju ter parkomati, dvižna cestna zapornica,  interaktivne table in varnostna opozorilna tabla

ZAVAROVANE NEVARNOSTI

LIMIT KRITJA

ODBITNA FRANŠIZA
Vključeno vse lokacije   DA / NE oz. po 

Prilogi B

PRIPADAJOČI POGOJI in 

KLAVZULE

Subjekt od 1-11

Dodatne nevarnosti:

VIŠINA KRITIJ ZA 

POSAMEZNO LOKACIJO 

RAZVIDNA IZ PRILOGE B 

a. POŽARNO ZAVAROVANJE ter dodatne nevarnosti: 

ZAVAROVANJE NA NOVO VREDNOST IN DEJANSKO VREDNOST

Objekti, oprema in drobni inventar se zavaruje na novo vrednost, če je njihova dejanska vrednost v trenutku škodnega dogodka 40% ali več od novo nabavne vrednosti. Dejanska vrednost je nova vrednost, zmanjšana za izgubljeno vrednost zaradi obrabe, starosti, ekonomske in 

tehnične zastarelosti.

Vsi predmeti iz zgornjega odstavka, ki imajo ob nastanku škodnega dogodka vrednost manjšo od 40% novo nabavne vrednosti so zavarovani na dejansko vrednost.

Minimalna nadomestitvena vrednost za zgradbe, opremo in drobni inventar (ki so že odpisana pa so še vedno v uporabi) znaša najmanj 30% trenutne nabavne vrednosti take stvari v času nastanka škode,ne glede na tehnično amortizacijo ali od pisanost stvari v zavarovančevih 

knjigovodskih listinah. To določilo velja za stvari, ki so dejansko v uporabi, ne pa za pokvarjene ali uničene stvari, ki jih pred škodnim dogodkom ni bilo mogoče uporabiti.

PREDMET ZAVAROVANJA: zavarovani so vsi objekti naročnika, kot gradbeni objekti in druge nepremičnine se smatrajo vsi deli gradbenega objekta, temeljni in kletni zidovi, vse vgrajene instalacije, ograje, dvorišča, športna igrišča, pločniki, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, 

hidranti, vsa vgrajena oprema (dvigala, centralno ogrevanje s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, hidroforji, ipd.) antene, interaktivne plošče-table, reklamni napisi, drogovi zastave, spominska obeležja, spomeniki na objektu ali na zemljišču zavarovanega objekta,javna 

razsvetljava, igrala na prostem. Zavarovane so tudi stavbe v adaptaciji in v gradnji, vključno z gradbenim materialom na zamljišču. Zavarovana je vsa oprema, stroji, aparati, strojni priključki, drobni inventar,knjige in zaloge živil in potrošnega materiala ter umetniška dela in 

spomeniške skulpture. Oprema je zavarovana na vseh lokacijah. Evidentirane so v ustreznih poslovnih knjigah, ki so vodene v skladu z ustreznimi standardi. Sozavarovane so vse medletne investicije v objekte in opremo, katere vrednosti zavarovanec sporoči po zaključnem 

računu za preteklo leto.

ZAVAROVANE NEVARNOSTI
LIMIT KRITJA

ODBITNA FRANŠIZA
Vključeno vse lokacije   DA / NE oz. po 

Prilogi B

PRIPADAJOČI POGOJI in 

KLAVZULE

Zavarovane nevarnosti, pogoji in klavzule

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

GENERALNO DOLOČILO: Če ni drugače navedeno, se zavarovalna kritja in zavarovalne vsote ne omejujejo z letnimi agregati in odbitnimi franšizami.                           


