Mestna občina Velenje

Priloga št. 1

SPLOŠNA NAVODILA ZA ZAVAROVANJE PREMOŽENJA
MESTNE OBČINE VELENJE IN JAVNIH ZAVODOV

POMEN POJMOV
Zavarovalec
oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo.
Zavarovanec
oseba, katere premoženje in/ali premoženjski interes je zavarovan.
Polica
listina o zavarovalni pogodbi.
Premija
znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici.
Zavarovalnina ali odškodnina
znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi.
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1. člen
PREDMET ZAVAROVANJA
1. Gradbeni objekti, oprema, inventar, glasbila, muzealije, ostale naprave in stroji v lasti ali
uporabi ali upravljanju Mestne občine Velenje, javnih zavodov in krajevnih skupnosti (v
nadaljevanju zavarovanec);
2. Gradbeni objekti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje in javnih zavodov
dani v najem;
3. Umetniške slike hranjene v zgradbah, ki so v lasti in uporabi ali upravljanju Mestne
občine Velenje in javnih zavodov ter druge dragocenosti po seznamu;
4. Avtobusne postaje;
5. Parkomati;
6. Parkirišča in garažne hiše;
7. Ograjena in varovana otroška igrišča z igrali;
8. Podhodi;
9. Funkcionalna zemljišča, parkirišča, kolesarske steze in javne poti;
10. Javna razsvetljava;
11. Polnilni stebri za električne avtomobile;
12. Sončna elektrarna;
13. Zgradbe, oprema, inventar, glasbila, muzealije, ostale naprave in stroji ter ostali
gradbeni objekti, ki niso našteti v točkah 1. do 13. in so v lasti, uporabi ali upravljanju
zavarovanca;
14. Vse vrste strojev, računalnikov in računalniške opreme, naprav ter inštalacije, ki niso
našteti v točkah 1. do 13. in so v lasti, uporabi ali upravljanju zavarovanca;
15. Vse elektronske naprave, vključno z obratovalnimi programi (Software), v kolikor so
pripravljene za obratovanje in so bile skladno z določili predane v obratovanje in
profesionalno uporabljane:
a)
Računalniška in komunikacijska tehnika ter pisarniški aparati;
b)
Kompozicijska in reprodukcijska tehnika;
c)
Slikovna in tonska tehnika;
Vedno je zavarovana tudi pripadajoča oskrbovalna tehnika.
16. Gradbeni objekti, oprema in druga osnovna sredstva v času gradnje oziroma montaže,
ki so v lasti, uporabi ali upravljanju zavarovanca;
17. Stvari od točke 1. do vključno 17., ki se nabavijo, zgradijo ali drugače pridobijo med
trajanjem zavarovanja, so zavarovane takoj, ko je nevarnost rizika prešla na
zavarovanca. Nove investicije v teku, vendar največ do 15% zavarovalne vsote;
18. Predmet zavarovanja so tudi:
• stvari delavcev, ki opravljajo delo v kraju, kjer so zavarovane stvari;
• razstavni predmeti.
2. člen
ZAVAROVANE NEVARNOSTI
Zavarovanje mora kriti naslednje nevarnosti:
1. Uničenje, poškodovanje ali izginitev, in sicer:
a) vseh stvari, ki so predmet zavarovanja zaradi: požara, strele, eksplozije, viharja (neurja),
toče, udarca zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja,
padca letala, manifestacije in demonstracije, ter dodatnih nevarnosti : izliva vode,
meteornih vod, zmrzali , žledu, poplave, talnih in visokih vod, teže snega, udarca
neznanega motornega vozila ter uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari po tretjih
osebah - zavarovalnega kritja zaradi zlonamernih objestnih dejanj;
b) vseh vrst strojev, strojnih naprav, električnih naprav, aparatov in instalacij v
obratovanju, kakor tudi montiranih in pripravljenih za obratovanje, skupaj s polnjenjem
električnih naprav (olje) ter podstavki, ležišči in temelji strojev, daljnovodi, kablovodi visoke
napetosti, vse vrste omrežij s pripadajočimi napravami, poleg že navedenih nevarnosti v
točki 1.1., še zaradi strojeloma;
c) zavarovanje krije v obsegu, ki je dogovorjen s temi pogoji, 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;
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č) predmet zavarovanja stekla so: steklo, svetlobni napisi in reklame, slike, napisi in okraski,
izdelani na zavarovanem steklu, plošče iz naravnega in umetnega kamna na mizah,
pultih, policah, porcelanasti umivalniki, straniščne školjke ipd., prometna ogledala,
reklamne table in prometni znaki, razni panoji in kulturni, zgodovinski spomeniki.
Poleg svetlobnih napisov in reklam so zavarovani tudi nestekleni deli in okvirji, ki so njihov
sestavni del in svetlobne cevi in svetlobni panoji s pripadajočo opremo ali brez nje.
d) Pri zavarovanju elektronike gre za kritje vseh rizikov, razen tistih, ki so posebej izključeni.
2. Odškodninska odgovornost, ki izvira v celoti iz lastništva, posesti ali upravljanja objektov in
naprav zavarovanca do tretjih pravnih in fizičnih oseb, ki te objekte in naprave
uporabljajo ali utrpijo škodo v zvezi z njimi. Vključuje odgovornost za lastne delavce
naročnika in odgovornost za čisto premoženjsko škodo. Škodo, ki je posledica
uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na osnovi civilnega prava, ker je iz dejavnosti,
lastnosti ali pravnega razmerja, lastništva, posesti, uporabe in upravljanja stvari prišlo do:
a) telesne poškodbe, okvare zdravja ali smrti neke osebe,
b) uničenja, poškodbe ali izginitve stvari.
Zavarovanje krije tudi odgovornost za škodo iz posebnih nevarnostnih virov in sicer:
- odgovornost za škodo zaradi izgube ali izginitve stvari,
- odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki je posledica dejanja, opustitve ali
napake, ni pa nastala niti na osebah niti na stvareh,
- odgovornost iz naslova opravljanja dejavnosti šol, vzgojnih zavodov in podobno,
- zaradi uporabe ali posesti, zakupa ali užitka zemljišč, zgradb in prostorov, ki se
uporabljajo izključno za namene zavarovanca,
- zaradi posesti garažnih hiš.
3. člen
OBSEG NEVARNOSTI POŽARA IN STRELE
1. Požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali to zapusti in je sposoben, da se
širi s svojo lastno močjo;
2. Ne šteje se, da je nastal požar in zavarovalnica ne povrne škode, če je zavarovana stvar
uničena ali poškodovana, ker je bila izpostavljena koristnemu ognju ali toploti zaradi
obdelave ali v druge namene (npr. v industrijski predelavi, pri likanju, sušenju, praženju,
peki, kuhanju, prekajevanju in podobnem) ali zaradi tega, ker je stvar padla ali jo je kdo
vrgel v ognjišče (peč, štedilnik ipd.), ker je pogorela, se osmodila ali ožgala zaradi
cigarete, žerjavice, svetilke, peči in podobnega;
3. Zavarovanje ne krije škode na dimnikih, ki nastane ob njihovi uporabi;
4. Zavarovanje krije tudi škodo, ki jo je na zavarovanih stvareh povzročila strela s toplotno in
rušilno močjo ali škodo, ki nastane zaradi udarca predmetov, ki jih je strela podrla ali vrgla
na zavarovano stvar;
5. Zavarovanje krije škodo, ki jo povzroči strela s prenosom električne energije po električnih
vodih, škode na varovalkah, zaščitnih stikalih in podobnih napravah, ki nastane ob
njihovem delovanju (indirektni udar strele).
4. člen
OBSEG NEVARNOSTI EKSPLOZIJE
1. Za eksplozijo se šteje nenadna sprostitev sile, ki nastane zaradi težnje pare in plinov po
raztezanju. Po 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;
2. Zavarovanje pred nevarnostjo eksplozije krije tudi škodo na zavarovanih stvareh zaradi
eksplozije, ki nastane pri kemičnem delovanju v notranjosti posod, tudi ko stene posode
niso popustile;
3. To zavarovanje ne obsega nevarnosti jedrske eksplozije;
4. 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,
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•
•
•
•
•

eksplozij, ki so reden pojav v proizvodnem postopku,
izbruha iz peči in podobnih naprav,
eksplozije biološkega izvora,
preboja zvočnega zidu,
eksplozije, ki nastane 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.

5. člen
OBSEG NEVARNOSTI VIHARJA (neurje)
1. Za vihar se šteje veter s hitrostjo najmanj 17,2 m/s ali 62 km/uro (osma 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.
2. Zavarovanje krije le škodo, ki nastane zaradi neposrednega delovanja viharja ali
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.
3. S tem zavarovanjem ni krita škoda:
• 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,
• zaradi dežja in drugih padavin, ki jo te povzročijo na stvareh na prostem (kopicah,
stogih,…), kupih, pod nadstrešnicami in v odprtih zgradbah.
6. člen
OBSEG NEVARNOSTI TOČE
Zavarovanje pred nevarnostjo toče krije škodo, ki nastane, kadar toča z udarcem poškoduje
zavarovano stvar tako da jo razbije, prebije, odkruši, ali pa zavarovana stvar poči ali
spremeni obliko. Krita je tudi škoda, ki nastane zaradi zamakanja padavin skozi odprtine, ki jih
je naplavila toča.
7. člen
UDAREC ZAVAROVANČEVEGA MOTORNEGA VOZILA ALI PREMIČNEGA DELOVNEGA STROJA
Zavarovanje krije samo škodo, ki nastane na zavarovanih zgradbah zaradi udarca
zavarovančevega motornega vozila ali zavarovančevega premičnega delovnega stroja.
8. člen
OBSEG NEVARNOSTI PADCA LETALA
1. Zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar letalo katerekoli vrste (motorno ali jadralno,
helikopter, raketa, balon,…) pade na zavarovano stvar ali udari vanjo.
2. Šteje se, da je nastala škoda, ki je krita s tem zavarovanjem, če je zavarovano stvar uničilo
ali poškodovalo letalo, njegovi deli ali predmeti iz njega.
9. člen
OBSEG NEVARNOSTI MANIFESTACIJE IN DEMONSTRACIJE
1. Manifestacije in demonstracije so organizirano ali spontano javno izražanje razpoloženja
skupine ljudi. Krije samo tiste škode, ki so nastale zaradi manifestacij oziroma demonstracij,
dovoljenih s strani pristojnih državnih organov.
2. Šteje se, da je nastala škoda, ki je krita s tem zavarovanjem, kadar so manifestanti ali
demonstranti na kakršenkoli način uničili ali poškodovali zavarovane stvari (razbijanje,
rušenje, demoliranje, požiganje,…).
10. člen
OBSEG NEVARNOSTI IZLIVA VODE
1. Za izliv vode se šteje nepričakovan izliv vode iz dovodnih ali odvodnih cevi ali iz naprav za
toplovodno ali parno gretje ali drugih naprav, ki so priključene na cevovodno omrežje
zaradi poškodovanja (loma, počenja ali zatajitve naprave za upravljanje in varnost) teh
cevi in naprav ali izbruh pare iz naprav za toplovodno in parno gretje.
2. Zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane zaradi izliva vode iz odprtih pip.
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3. Krita so vsa gradbeno obrtniška dela brez instalacijskih del (delo in material).
4. Zavarovanje ne krije škode: zaradi izliva vode, ki je posledica izliva vode ali izbruha pare
zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije ali slabega vzdrževanja dovodnega in
odvodnega omrežja oziroma naprav, ki so na to omrežje priključene, zaradi hišne gobe,
zaradi izgube vode in pare, na zalogah blaga, ki niso skladiščena najmanj 10cm od tal,
zaradi izliva vode iz žlebov in cevi za odvod deževnice ter zaradi posedanja tal kot
posledice izliva vode iz dovodnih in odvodnih cevi.
11. člen
OBSEG NEVARNOSTI METEORNE VODE, ŽLED IN ZMRZAL
1. Zavarovanje krije škodo, ki jo povzroči prelitje meteorne vode iz žlebov in odtočnih cevi na
zavarovanih stvareh, zaradi izredno močnih kratkotrajnih padavin in nenadne zamašitve
odtočnih cevi.
2. Zavarovanje zmrzali krije škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane v posledici zamrznitve
cevi in žlebov za odvajanje meteornih voda.
3. Žled je ledena obloga, ki nastane v posledici padanja dežja ali topljenja snega z
nenadno zmrznitvijo in s svojo težo poškoduje zavarovano stvar.
12. člen
POPLAVA, TALNA VODA, VISOKA VODA
1. Poplava je, če stalne vode 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 utrganja oblaka ali izredno močnih padavin, ki derejo po pobočjih , cestah in
poteh.
2. Talna voda je nenaden dvig podtalnice zaradi obilnih nenadnih padavin ali nenadnega
topljenja snega.
3. Za visoko vodo se šteje, če voda preseže normalno mesečno višino vode ali pretok, ki ga
kaže najbližji vodomer.
13. člen
UDAREC NEZNANEGA MOTORNEGA VOZILA
1. Zavarovanje krije škodo, ki nastane na zavarovani stvari zaradi udarca neznanega
motornega vozila. Vsako škodo, ki jo zavarovanec uveljavlja pri zavarovalnici, mora
prijaviti pristojnemu organu (policiji).
14. člen
OBSEG NEVARNOSTI VANDALIZMA
1. Zavarovanje krije škodo, ki je nastala z uničenjem ali poškodovanjem zavarovanih stvari
po tretjih osebah na kakršenkoli način.
2. Vsako škodo, ki jo zavarovanec uveljavlja pri zavarovalnici, mora prijaviti pristojnemu
organu za notranje zadeve (policiji).
3. Zavarovanje se sklepa brez odbitne franšize.
15. člen
OBSEG NEVARNOSTI VLOMSKE TATVINE IN ROPA
1. Za vlomsko tatvino se šteje, če storilec:
a) vlomi v zaklenjene prostore (razbije ali vlomi vrata, okna, zid, strop ali pod),
b) odpre zaklenjene prostore s ponarejenimi ključi ali drugim sredstvom, ki ni namenjeno
za redno odklepanje,
c) pride v prostor, se v njem skrije in izvrši tatvino v času, ko so prostori zaklenjeni,
d) vdre v zaklenjen prostor skozi odprtino, ki ni namenjena za vhod in mora pri tem
premagati ovire, ki onemogočajo vstop brez napora,
e) vdre v zaklenjeno hranišče v prostorih, v katere je prišel na način, ki se po določilih
tega člena šteje za vlomsko tatvino,
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f)

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

odklene prostor, kjer so zavarovane stvari ali hranišče z originalnim ključem ali
njegovim dvojnikom, če do takega ključa pride tako kot je določeno v točkah a) do
e) tega odstavka ali z ropom.
Pred nevarnostjo vlomske tatvine so stvari zavarovane le v času, ko so v zaprtih in
zaklenjenih prostorih.
Denar, vrednostni papirji, poštne znamke, hranilne knjižice, dokumenti, načrti, licence in
zbirke so zavarovani pred nevarnostjo vlomske tatvine le, če so razen v dobro zaprtih in
zaklenjenih prostorih še v posebnem zaklenjenem hranišču (železna blagajna, oklopna
blagajna, trezor ipd.).
Predmet zavarovanja je oprema s stroji in aparati in drobni inventar ter umetnine, skladno
s ponudbeni pismom. Na lokaciji Mestne občine Velenje je zavarovana gotovina v mestni
blagajni (vključno s fazo manipulacije).
Stvari kot so: gradbeni material, železno blago, zaloga strojev ter v njih vgrajenih delov, ki
so v lasti, posesti ali upravljanju zavarovanca, so zavarovane tudi na prostem, če je
prostor ograjen z ograjo.
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
onemogočanje odpora.
Zavarovanje krije v muzejih, galerijah, cerkvah, javnih knjižnicah in na razstavah tudi
škodo, nastalo zaradi tatvine ali poškodovanja, ki jo povzročijo obiskovalci.
Zavarovanje krije tudi rop med prenosom ali prevozom denarja in drugih vrednostnih
stvari po dostavljalcih.
Zavarovanje krije tudi izginitev oziroma uničenje denarja in drugih vrednot med prevozom
za primer prometne nesreče.
Zavarovanje krije tudi rop denarja in drugih dragocenosti v času manipulacije.
Zavarovanje krije tudi škodo, ki pri vlomu (vlomski tatvini) 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, toda največ do 3 % od
zavarovalne vsote oziroma pri zavarovanju na prvi riziko do 10 % od zavarovalne vsote. 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).

16. člen
OBSEG NEVARNOSTI STEKLA
1. Zavarovanje krije škodo, nastalo zaradi počenja, loma ali razbitja stekla ali drugih
zavarovanih stvari.
2. Zavarovanje ne krije škode, ki nastane:
a) pri premeščanju ali nameščanju zavarovanih stvari v prostore, ki niso navedeni v
polici;
b) zaradi prask, izjed in podobnih poškodb na površini zavarovanih stvari;
c) zaradi drsenja ali posedanja tal.
3. Škoda na slikah, napisih in okraskih je krita le, če je istočasno nastala škoda na sami
zavarovani stvari, na kateri je slika, napis ali okrasek.
4. Če se zavarujejo svetlobne cevi in svetlobni panoji s pripadajočo opremo, krije
zavarovanje tudi škodo zaradi loma, pregoretja in požara pripadajoče opreme.
17. člen
OBSEG NEVARNOSTI STROJELOMA
1. Zavarovanje obsega škodo, ki jo povzročijo zavarovane nevarnosti iz prejšnjega odstavka
tega člena na podstavkih, ležiščih, temeljih, polnjenjih (npr. oljih) le tedaj, če je uničenje
ali poškodba posledica škode na strojih, strojnih in električnih napravah ter napeljavah.
2. Stroji, aparati, naprave in instalacije so zavarovane, če so na območju obratov
zavarovanca v istem kraju in času, ko so montirane in pripravljene za obratovanje, ko
obratujejo, ko se demontirajo in ponovno montirajo zaradi popravila (remonta) ter v času
popravila v delavnicah podjetij, ki izvajajo popravila, dalje, ko se prevažajo zaradi
čiščenja, premestitve ali premestitve na drugo mesto na območju Slovenije, v času
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3.

4.

5.

6.

tekalnih in obremenilnih voženj tirnih vozil in v času, ko so dane v zakup ali na posodo, če
obratujejo v pogojih in z namenom, za katerega so projektirane in izdelane.
Stroji, aparati, naprave in instalacije pa so zavarovane tudi v času prevoza, če so
montirane na tirnih prevoznih sredstvih (potujoče delavnice, pomožni vlaki, tehtalni
vozovi, snežni plugi, odmetalniki, kemični vlak…).
S tem zavarovanjem ni krita škoda, ki nastane zaradi:
a) pomanjkljivosti ali napak, ki so obstojale v trenutku sklenitve zavarovanja in so bile ali
bi morale biti znane zavarovancu ali osebi, odgovorni za obratovanje,
b) neposredne posledice vpliva kemičnih, termičnih ali mehaničnih pogojev namestitve
in delovanja (korozija, oksidacija, sevanje, staranje, prekomerna vibracija ipd.),
c) hitrejše obrabe, abrazije, erozije ali kavitacije,
d) prekomerne vlage, rje, kotlovca, usedlin, mulja ipd., in sicer tudi tedaj, če je bila zaradi
tega zavarovana stvar uničena ali poškodovana,
e) obratovanja pred končanim popravilom,
f) posledice dinamičnega uravnoteževanja na vrtečih delih strojev (turbinskih motorjih
ipd.),
g) stroškov vzdrževanja,
h) posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem primeru (izguba zaslužka, obratovalni
zastoj),
i) kršitve zakonitih in tehničnih predpisov ter pravil tehničnega izkoriščanja zavarovanih
stvari in zaščitnih ukrepov, ki jih zagreši zavarovanec.
Zavarovanje prav tako ne krije:
a) škode, ki nastanejo zaradi strojeloma v jamstvenem roku in jo je dolžan povrniti
proizvajalec ali prodajalec, če njuno jamstvo ni sporno,
b) stroškov popravila poškodovanih zavarovanih stvari, če se škoda ugotovi in popravilo
opravi pri rednem ali periodičnem pregledu zaradi vzdrževanja, razen ko je pregled
predviden po zakonskih predpisih in inšpekcijskem nalogu (npr. pri parnih kotlih,
turbinah, generatorjih ipd.). Stroški popravila se tedaj povrnejo le za tisti poškodovani
del, ki sicer ni bil predviden za redno zamenjavo.
Zavarovanje se sklepa brez odbitne franšize in z odkupljeno amortizacijo pri delnih škodah.

18. člen
OBSEG ZAVAROVANJA ODGOVORNOSTI
1. Zavarovalnica se zaveže povrniti škodo, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih
zahtevkov na osnovi civilnega prava, ker je iz ker je iz dejavnosti, lastnosti ali pravnega
razmerja, lastništva, posesti, uporabe in upravljanja stvari prišlo do:
a) telesne poškodbe, okvare zdravja ali smrti neke osebe,
b) uničenja, poškodbe ali izginitve stvari.
2. Za tretje osebe iz (1) odstavka se štejejo tudi lastni delavci zavarovanca.
3. Zavarovanje krije tudi odgovornost za škodo iz posebnih nevarnostnih virov in sicer:
- odgovornost za škodo zaradi izgube ali izginitve stvari,
- odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki je posledica dejanja, opustitve ali
napake, ni pa nastala niti na osebah niti na stvareh,
- odgovornost iz naslova opravljanja dejavnosti šol, vzgojnih zavodov in podobno,
- zaradi uporabe ali posesti, zakupa ali užitka zemljišč, zgradb in prostorov, ki se
uporabljajo izključno za namene zavarovanca,
- zaradi posesti garažnih hiš.
4. V okviru nevarnostnega vira, zajetega z zavarovanjem, je pri zavarovanju odgovornosti, ki
izvira iz dejavnosti, vključena tudi odgovornost zavarovanca:
a) zaradi poškodovanja, tatvine ali izginitve stvari delavcev zavarovanca, razen denarja,
dragocenosti, ur, tehničnih predmetov (kot so fotoaparati, kamere, prenosni
računalniki in televizorji, walkmani, orodja in podobno), vrednostnih papirjev in vseh
vrst listin pod pogojem, da se stvari hranijo v zaklenjenih prostorih;
b) zakonitih zastopnikov zavarovanca ali oseb, ki vodijo zavarovane obrate ali njihove
dele, dokler imajo to vlogo;
c) vseh ostalih delavcev za škode, ki jih povzročijo pri opravljanju svoje službe.
5. Zavarovanje obsega tudi odgovornost v šolah, vzgojnih zavodih in podobno:
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6.

7.

8.

9.

a) ravnateljev, upravnikov, učiteljev, uslužbencev in vseh ostalih zaposlenih zaradi
opravljanja službe;
b) za garderobo učencev, razen za denar, dragocenosti, ure, tehnične predmete (kot
so fotoaparati, kamere, prenosni računalniki in televizorji, walkmani, orodja in
podobno), vrednostne papirje in vse vrste listin. Zavarovanec mora nemudoma
prijaviti izgubo ali izginitev stvari pristojnemu organu (policiji);
c) zaradi izletov, ekskurzij, šolskih prireditev in podobno.
Zavarovanje obsega odgovornost za čiste premoženjske škode za napake, ki so
zagrešene v času trajanja jamstva zavarovalnice. Če je napaka v opustitvi, v dvomu
velja, da je zagrešena opoldne tistega dne, v katerem bi najpozneje moralo biti storjeno
dejanje, da ne bi prišlo do škode. Jamstvo zavarovalnice je omejeno na 15% enotne
zavarovalne vsote, ki je dogovorjena. V zavarovanje je vključena tudi škoda, ki nastane iz
naslova zastrupitve s hrano.
Zavarovalnica je zavezana proučiti odškodninske zahtevke tako po temelju kot po višini,
poravnati po posvetu z zavarovancem upravičene zahtevke in poskrbeti za obrambo
zavarovanca pred neutemeljenimi pretiranimi odškodninskimi zahtevki. Zavarovalnica je
pooblaščena, da v imenu zavarovanca daje vse izjave, ki so po njegovem mnenju
potrebne glede povračila škode ali obrambe pred neutemeljenimi ali pretiranimi zahtevki
v skladu s pridobljenim stališčem zavarovanca.
Če oškodovanec uveljavlja svoj odškodninski zahtevek v celoti ali samo delno po pravdni
poti, lahko vstopi zavarovalnica v pravdo na strani zavarovanca. Sporazumno z
zavarovalnico lahko zavarovanec obravnava odškodninski zahtevek sam, pri pravdnem
postopku pa mora upoštevati navodila in stališče zavarovalnice. Zavarovalnica lahko
vodi pravdo po pooblaščeni osebi, ki jo sama določi ali pa vstopi v pravdo pri obravnavi
odškodninskih zahtevkov proti zavarovancu na njegovi strani kot intervenient.
Zavarovalnica je zavezana nadomestiti nastale pravdne stroške v celoti. Če je prišlo do
pravde po nalogu zavarovalnice, nosi le- ta pravdne stroške tudi v primeru, ko je bil
zahtevek neutemeljen.
Zavarovanje se sklepa brez odbitne franšize.

19. člen
OBSEG NEVARNOSTI ZAVAROVANJA ELEKTRONIKE
1. Pri zavarovanju elektronike je zavarovalni primer podan takrat:
a) kadar je zavarovana stvar poškodovana ali uničena zaradi nepredvidenega dogodka
tako, da so bile motene njene funkcijske sposobnosti,
b) kadar je nosilec podatkov poškodovan ali uničen zaradi nepredvidenega dogodka tako,
da ga ni več možno strojno prebrati ali prepisati,
c) kadar gre za izgubo zavarovane stvari ali nosilca podatkov zaradi tatvine, vlomne tatvine
ali ropa.
2. KRITJE ZA VSE RIZIKE:
Zavarovane so vse škode, ki niso izrecno izključene. Krite so na primer škode zaradi:
- malomarnosti, nestrokovnega rokovanja, nespretnosti, napačnega upravljanja, naklepnega
ali zlonamernega ravnanja tretjih oseb;
- tatvine, vlomne tatvine, ropa;
- požara – z ali brez plamena, eksplozije vseh vrst, implozije, direktne strele, padec letala s
posadko ali brez posadke, kakor tudi gašenja, podiranja, odstranitve ali izginitve pri teh
dogodkih;
- izliv vode iz vodovodnih sistemov, poplave, visoke vode, zalitja vode, podtalnice, deževnice,
korozije, pare, zmrzali, zdrsa ledu, vode ali vlažnosti kakor tudi drugih vrst tekočin;
- vremenskih ujm, vetra, utrganja oblaka, toče, plazu, padca kamenja;
- konstrukcijskih napak, napak v materialu, napak proizvajalca, prenapetosti, indukcije,
indirektne strele.
Računalniška in komunikacijska tehnika, pisarniški aparati:
- Omrežne naprave, osebni računalniki, pisarniški računalniki;
- Sistemi za oblikovanje teksta, AOP naprave, prenosni računalniki;
- Notesniki, CAD-, CAE-, CAM – sistemi;
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-

Telefonske naprave z dodatnini napravami, mobilni telefoni (tudi vgrajeni v avtomobile)
telefax in telex aparati;
- Avtomatski odzivnik, alarmna – alarmna požarna naprava in kontrolna naprava dostopa,
naprava za odpiranje vrat;
- Varnostni sistemi za varovanje blaga;
- Radijske naprave;
- Naprave za merjenje časa;
- Demonstracijski aparati za predavanja;
- Kopirni aparati, male offset naprave, naprave za mikrofilme;
- Diktirni aparati, električni pisalni stroji in računski stroji;
- Kuvertirni stroji, stroji za obdelavo papirja ter uničenje papirja;
Slikovna in tonska tehnika:
- Produkcijsko tehnične naprave za televizijske studie, tonske studie in radijske oddajnike
- Televizijske in video naprave
- Industrijske naprave (IFE)
- Elektroakustične naprave (ELA)
- Antenske naprave
Merilna, preizkusna in krmilna tehnika, elektronske blagajne in tehtnice:
- Elektronski stroji – krmiljenje in vodenje (npr. CNC)
- Preizkusni avtomati
- Procesni računalniki
- Naprave za preizkušanje materiala
- Avtomobilska merilna in preizkusna tehnika
- Druge merilne in preizkusne naprave
- elektronske blagajne in tehtnice
Naprave oskrbovalne tehnike so še prav posebej klimatske naprave, naprave za neodvisno
oskrbo z električno energijo, naprave nadomestnega omrežja, pretvorniki frekvence, kakor
druge naprave, ki služijo zagotovitvi pripravljenosti za obratovanje neke elektronske naprave.
Zavarovanje ne krije:
a) deli naprav ali materiali, ki so zaradi narave svoje funkcije ali značilnosti podvrženi porabi,
višji stopnji obrabe ali večkratni ali periodični zamenjavi. To so še posebej:
• pomožni ali obratovalni materiali kakor tudi potrošni materiali in delovna sredstva
(npr.: tekočine za razvijanje, reagenti, tonerji, hladilna sredstva in sredstva za gašenje,
barvni trakovi, filmi, nosilci slike in zvoka, kombinacije folij, perforirani trakovi, nosilci slik
pisav, pipete);
• orodja vseh vrst (npr. svedri, rezkarji, prijemala);
• drugi deli, ki med življenjsko dobo zavarovanih stvari v skladu z izkušnjami morajo biti
večkrat zamenjani (npr.: varovalke, žarnice, baterije, ki jih ni mogoče ponovno
napolniti, filtri).
b) Naprave za urejanje prometa in nadzorovalne naprave, avtomati za vozovnice, avtomati
za parkirne listke in parkirne ure, avtomati na bencinskih črpalkah, avtomati za vrtine,
naprave za kabelsko televizijo, velike tehtnice (za tehtanje vozil), geofizikalne (merilne)
naprave.
c) Blago, ki je namenjeno za najem in za prodajo (trgovinsko blago).
3. Nevarnosti, ki jih ni mogoče zavarovati:
Nezavarovane so, ne glede na vzroke, ki sovplivajo:
a) škode zaradi vojne, državljanske vojne ali podobnih dejstvovanj kakor tudi škode zaradi
upravne zaplembe, zasega s strani policijskih ali vojaških enot ali zaradi regularnih ali
iregularnih bojnih združb;
b) škode zaradi stavk, izključitev, notranjih nemirov ali terorističnih dejanj*;
c) škode zaradi potresa, izbruha vulkana, podmorskega potresa in zaradi le-tega nastalih
poplavnih valov;
d) škode zaradi atomskih nevarnosti;
e) škode, ki so bile povzročene namenoma s strani zavarovalca ali njegovih zastopnikov*;
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f)
g)

indirektne škode vseh vrst, kakor npr.: izguba dobička, izpad rabe; itd.;
škode, za katere jamči tretja oseba kot dobavitelj (proizvajalec ali trgovec), vodja
transporta, špediter ali podjetje, ki jamči na podlagi naloga za popravilo;
h) škode zaradi izrabe, obrabe in staranja (posledične škode na drugih zamenljivih delih* so
zavarovane);
i)
interne škode na elektronskih sestavnih delih zavarovanih stvari; to pomeni, škode na
elektronskih sestavnih delih, pri katerih ni mogoče izkazati zunanjega vpliva na zamenljivi
sestavni del oz. zavarovano stvar, za katere ni mogoče dokazati zunanjega vpliva niso
zavarovane (posledične škode na drugih zamenljivih sestavnih delih so zavarovane);
Dokazno breme, da škode ne izhajajo na vzrokih od a) do d) leži na strani zavarovalca.
4. Nezavarovani stroški:
Zavarovalnica ne nudi odškodnine za:
a) stroške, ki bi nastali, tudi če škoda ne bi nastala (npr.: za vzdrževanje);
b) dodatne stroške, ki nastanejo zaradi izboljšav ali sprememb po zavarovalnem primeru;
c) višjih stroškov za pomožno ali začasno ponovno vzpostavitev stanja;
d) stroškov, ki po vrsti in višini niso zajeti v zavarovalni vsoti.
5. Zavarovanje se sklepa brez odbitne franšize in z odkupljeno amortizacijo pri delnih škodah.
20. člen
ZAVAROVALNI KRAJ
1. Velja za celotno območje Republike Slovenije.
2. Premičnine so zavarovane tudi na kraju obdelave, predelave, popravila in v času, ko so
dane v zakup, najem, na posodo ali hrambo.
21. člen
ZAVAROVALNA VREDNOST
Zavarovalna vrednost zgradb je gradbena vrednost novega objekta po krajevnih tržnih
cenah. Gradbena vrednost novega objekta je cena, ki obsega stroške gradbenih, obrtniških,
inštalacijskih del in vgrajene opreme ter stroškov čiščenja in odvoza odpadkov. Zavarovalna
vrednost opreme je nova tržna vrednost.
Na novo vrednost so zavarovane tiste zgradbe in oprema, katerih dejanska vrednost je
enaka ali višja od 40% nove vrednosti ali funkcionalne vrednosti. Zavarovana vrednost zgradb
in opreme, katerih dejanska vrednost je nižja od 40% nove vrednosti je dejanska vrednost.
Dejanska vrednost se obračuna na podlagi neodpisanih vrednosti zavarovalčevih
knjigovodskih evidentiranih osnovnih sredstev na dan škodnega dogodka. V primeru, da je
vrednost zavarovančevih neodpisanih vrednosti knjigovodsko evidentiranih osnovnih sredstev
enaka nič (0), velja pravilo, da se za vsa zavarovalčeva neodpisana osnovna sredstva, ki so v
funkciji (v uporabi) uporabi vrednost, ki je enaka 25% vrednosti nove nabavne vrednosti
zavarovanih osnovnih sredstev.
22. člen
ZAVAROVALNO KRITJE
Stvari naročnika, ki so v njegovi lasti, posesti, upravljanju ali poskusnem obratovanju,
zavarovane v skladu s temi pogoji, so zavarovane na novo vrednost, največ do višine
zavarovanih vsot.
23. člen
ZAVAROVALNE VSOTE IN OSNOVA ZA OBRAČUN PREMIJE
1. Sredstva iz vključno 1. do 12. odstavka 1. člena teh pogojev, za katera je določena
zavarovalna vsota za vsako sredstvo posebej (glej Zavarovalno tehnično
dokumentacijo)in ponudbeno pismo:
Začetna oziroma osnovna zavarovalna vsota teh sredstev (kjer je to navedeno je
vrednost na dan 01.01.2010, povišana za 100%) dogovorjena vrednost za gradbene
objekte in nabavna vrednost za opremo in drobni inventar na dan 01.01.2010.
Med letom zgrajeni objekti, opravljene adaptacije, izvršene dogradnje, montirana in
nabavljena oprema, so zajeti v zavarovanje. Njihova zavarovalna vsota je enaka nabavni
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vrednosti. Enako velja za nove investicije v teku, vendar največ do 15% zavarovalne
vsote.
2. Zavarovalne vsote pri zavarovanju odgovornosti so navedene v ponudbenem pismu in
18. členu teh pogojev.
3. Zaradi zaščite zavarovalca se za gradbene objekte uporabi povišanje knjigovodske
nabavne vrednosti na dan 01.01.2010. Pri obračunu premije se po zgoraj navedenih
pogojih se vrednost oblikuje tako, da se preračuna glede na vrednost m2 gradbenega
objekta oziroma povišanja nabavne vrednosti za 100%, to pomeni, da pride do
dogovorjene vrednosti zavarovanih gradbenih objektov - osnovnih sredstev. Ostala
sredstva se vrednotijo po knjigovodskih nabavnih vrednostih na dan 01.01.2010.
4. Osnova za obračun zavarovalne premije je dogovorjena vrednost (glej Zavarovalno
tehnično dokumentacijo in ponudbeno pismo).
24. člen
OBRAČUN ŠKODE
1. Škoda, ki jo krije zavarovanje, se obračuna v primeru:
• uničenja zavarovanega predmeta ali dela po zavarovani vrednosti ob nastanku
škodnega primera, zmanjšani za vrednost ostankov,
• poškodbe zavarovanega predmeta po stroških popravila in materiala, kolikor bi
znašali ob nastanku škodnega primera. V škodo se ne računajo stroški, ki so nastali ob
popravilu zaradi kvalitetne izboljšave.
2. Pri odgovornosti se z zavarovanjem krita škoda ugotavlja na podlagi civilnega prava
oziroma pogodbenih določil.
3. Pri zavarovanju elektronike plača zavarovalnica v primeru zavarovane škode denarno
nadomestilo, to pomeni:
• zavarovalnica nadomesti v primeru delne škode stroške za ponovno vzpostavitev
poškodovane stvari;
• v primeru totalne škode stroške za ponovno nabavo in postavitev nove stvari enake
vrste in vrednosti;
vsekakor največ do dogovorjene zavarovalne vsote (ZAVAROVANJE NA NOVO VREDNOST).
25. člen
DAJATEV ZAVAROVALNICE (ZAVAROVALNINA IN ODŠKODNINA )
1. Če je zavarovalna vsota enaka ali višja od zavarovalne vrednosti, plača zavarovalnica
ob nastanku škodnega primera obračunano škodo v polnem znesku, vendar največ do
višine zavarovalne vrednosti.
2. Načelo razmerja kot posledica podzavarovanja se po teh pogojih ne upošteva.
3. Nujne stroške za ukrepe, ki naj bi odvrnili ali zmanjšali škodo in ki so po nastanku
zavarovalnega primera storjeni po nalogu zavarovalnice, mora ta povrniti v celoti.
4. Zavarovalnica izplača obračunano škodo oz. njen ustrezni del zavarovancu v
dogovorjenem roku potem, ko je prejela dokaz o obstoju in višini svoje obveznosti ter vse
podatke, ki so potrebni, da se škoda lahko obračuna. V primeru, ko mora zavarovanec
prijaviti škodo policiji (požar, eksplozija), se lahko rok za izplačilo podaljša do 90 dni.
5. Vsa zavarovanja se sklepajo brez odbitnih franšiz.
26. člen
PLAČILO PREMIJE
1. Zavarovanec je dolžan plačevati dogovorjeno premijo ves čas trajanja zavarovanja.
Namesto njega jo lahko plača vsak, ki ima pravni interes, da ostane zavarovalna
pogodba v veljavi. Zavarovalnica je v vsakem primeru dolžna sprejeti plačilo premije.
2. Če je dogovorjeno, da se premija plača v obrokih in obročna premija ni plačana do
dneva zapadlosti, se lahko zaračunajo zamudne obresti. Zavarovanec lahko plača
zavarovalno premijo z menico, ki ima kritje.
3. Če je premija plačana po pošti, velja za čas plačila dan, ko je bil premijski znesek pravilno
izročen pošti. Če pa je premija plačana z virmanom, velja za čas plačila dan, ko pride
nalog k banki.
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27. člen
ZAMUDA PLAČILA PREMIJE
1. Če zavarovalec ne plača premije, ki je zapadla v plačilo in tega ne stori kdo drug, ki ima
za to pravni interes, preneha zavarovalna pogodba po 30 dneh od dneva, ko je bilo
zavarovancu vročeno priporočeno pismo zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti
premije, pri čemer se ta rok ne more izteči prej, preden ne preteče 30 dni od zapadlosti
premije. V vsakem primeru pa neha zavarovalna pogodba veljati, če premija ni plačana
v letu dni od njene zapadlosti, ne glede na obvestilo zavarovalnice. Jamstvo
zavarovalnice preneha s prenehanjem zavarovalne pogodbe (izključena je uporaba 4.
odstavka 937. člena Obligacijskega zakonika).
2. V primeru prenehanja zavarovalne pogodbe zaradi zapadle premije, je zavarovanec
dolžan plačati premijo za čas do dneva prenehanja pogodbe ali celotno premijo za
tekoče zavarovalno leto, če je do dneva prenehanja pogodbe nastal zavarovalni primer,
za katerega je zavarovalnica dolžna plačati zavarovalnino.
28. člen
ZAČETEK IN KONEC UČINKOVANJA ZAVAROVANJA
1. Učinkovanje zavarovanja se začne ob 00.00 uri dneva, ki je v zavarovalni listini dogovorjen
kot začetek zavarovanja.
2. Učinkovanje zavarovanja se konča ob 24.00 uri tistega dne, ki je v polici naveden kot dan
poteka zavarovanja.
29. člen
OMEJITEV UČINKOVANJA ZAVAROVANJA
1. Zavarovalnica je dolžna povrniti škodo nastalo po naključju ali po krivdi zavarovanca,
razen če je glede določene škode taka obveznost v zavarovalni pogodbi izrecno
izključena.
2. Zavarovalnica je dolžna povrniti vsako škodo, ki jo povzročijo osebe, za katerih ravnanje
zavarovanec kakorkoli odgovarja, ne glede na to, ali je bila škoda povzročena iz
malomarnosti ali namenoma.
3. Zavarovalnica ne krije škode, ki nastane z vojnimi operacijami ali upori ter terorističnimi
dejanji, če dokaže, da je škodo povzročil tak dogodek.
30. člen
ZAVAROVALNI PRIMER
Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, ko je nastopil dogodek, za katerega je sklenjeno
zavarovanje in je zaradi ene izmed zavarovanih nevarnosti nastopila škoda na zavarovani
stvari ali je nastopil škodni dogodek, katerega posledice krije zavarovalnica.
31. člen
ZAVAROVANČEVE OBVEZNOSTI PO ZAVAROVALNEM PRIMERU
Zavarovanec mora prijaviti zavarovalnici nastanek zavarovalnega primera najkasneje v
tridesetih dneh od dneva, ko zanj izve.
Prijava škode je praviloma pisna. Če je bila zavarovalnica o nastopu zavarovalnega primera
v roku iz prejšnjega odstavka obveščena le preko telefona ali brzojavno, je potrebno to
obvestilo potrditi s pisno prijavo najpozneje v roku 15 dni od dneva prijave škode.
Prijava škode, ki jo zavarovanec pošlje zavarovalnici, mora vsebovati naslednje podatke:
a) kraj in datum nastanka škode,
b) predmet škode,
c) osnovno zavarovalno vsoto, ki je enaka nabavni vrednosti sredstev ali neodpisani
vrednosti,
d) vzrok škode in opis škode,
e) približni znesek škode (predračun za popravilo škode),
f) organizacijsko enoto, ki je škodo prijavila,
g) številko računa, na katerega se nakaže zavarovalnina oziroma odškodnina.
Po nastanku zavarovalnega primera, za katerega se uveljavlja plačilo zavarovalnine, ima
zavarovanec naslednje obveznosti:

12/14

Mestna občina Velenje

takoj ukreniti vse, kar je v njegovi moči, da omeji škodljive posledice,
o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi požara, eksplozije, vloma, ropa, tatvine ali
izrednega dogodka (prometne nesreče, prometne nezgode) mora takoj obvestiti
pristojni organ za notranje zadeve ter navesti, katere stvari so bile uničene,
poškodovane ali so izginile.
Če je zavarovanec namerno kršil predpisane obveznosti iz 1. točke 4. odstavka tega člena, ni
upravičen do plačila tistega dela škode, ki je nastala zaradi takega ravnanja.
Zavarovanec je upravičen do celotne dajatve zavarovalnice, če škoda ni manjša kljub
izvršitvi obveznosti iz 1. točke 4. odstavka tega člena.
Zavarovanec je zavezan glede na rok prijave dati na razpolago zavarovalnici vse podatke in
druge dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode. Zavarovalnica
lahko od zavarovanca zahteva, da ji preskrbi še druge podatke oziroma dokaze, kadar je to
nujno potrebno in upravičeno.
•
•

32. člen
IZVEDENIŠKI POSTOPEK
Zavarovanec ali zavarovalnica lahko zahtevata, da se določena sporna dejstva ugotovijo z
izvedenci.
Vsaka pogodbena stranka izbere enega izvedenca izmed oseb, ki z njima niso v delovnem
razmerju. Izbrana izvedenca se še pred začetkom dela dogovorita za tretjega izvedenca, ki
poda svoje mnenje le, kadar so ugotovitve prvih dveh različne.
Zavarovalnica in zavarovalec se lahko dogovorita, da prvo izvedeniško mnenje poda
pooblaščeni upravljalec, drugo mnenje pa poda upravljalec. V primeru, da sta mnenji
različni, lahko zavarovalnica skupaj z zavarovalcem določi skupnega izvedenca, katerega
mnenje je za pogodbeni stranki obvezujoče.
Vsaka stranka nosi stroške izvedenca, ki ga je izbrala.
Stroške tretjega izvedenca nosi zavarovalnica.
33. člen
ZAPADLOST ZAVAROVALNINE OZIROMA ODŠKODNINE
Zavarovalnica mora izplačati odškodnino oz. zavarovalnino ali v zavarovalni pogodbi
določeno vsoto v roku, ki ne sme biti daljši od dogovorjenega roka, šteto od dneva, ko je bila
obveščena, da je zavarovalni primer nastal. Če je za ugotovitev obstoja obveznosti
zavarovalnice ali višine dajatve potreben določen čas, začne teči rok iz prejšnjega odstavka
od dneva, ko sta bila ugotovljena obstoj obveznosti in višina odškodnine.
Če višina odškodnine oz. zavarovalnine ni ugotovljena v roku iz 1. odstavka tega člena, mora
zavarovalnica izplačati na zahtevo zavarovanca nesporni del kot predujem.
Prijava škode, ki jo zavarovanec pošlje zavarovalnici, mora vsebovati naslednje podatke:
a) kraj in datum nastanka škode,
b) predmet škode,
c) osnovno zavarovalno vsoto, (ki je enaka nabavni vrednosti sredstev ali neodpisani
vrednosti),
d) vzrok škode in opis škode,
e) približni znesek škode (predračun za popravilo škode),
f) organizacijsko enoto, ki je škodo prijavila,
g) številko računa, na katerega se nakaže zavarovalnina oziroma odškodnina.
Če je bil v zvezi z zavarovalnim primerom uveden postopek proti zavarovancu zaradi prekrška
ali kaznivega dejanja, sme zavarovalnica odložiti plačilo odškodnine oziroma neizplačanega
dela odškodnine, dokler postopek ni pravnomočno končan oziroma ustavljen.
V primeru, da zavarovalnina oz. odškodnina, oziroma njen del ni izplačan v roku iz 1. odstavka
tega člena, sme zavarovanec zaračunati zavarovalnici za neizplačani del zavarovalnine oz.
odškodnine in za čas prekoračitve zamudne obresti po splošnih predpisih.
34. člen
PREHOD ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV
Z izplačilom zavarovalnine iz zavarovanja stopi zavarovalnica do višine izplačane
zavarovalnine v zavarovančeve pravice nasproti tistemu, ki je kakorkoli odgovoren za škodo.
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Če je zavarovalnica povrnila del škode oziroma je zavarovalnina, ki jo je izplačala
zavarovancu iz kateregakoli razloga nižja od škode, ki jo je ta utrpel, zavarovalnica ne sme
uveljavljati zahtevka proti odgovorni osebi v položaj, v katerega je vstopila, v škodo
zavarovanca, ki ima pravico dobiti iz sredstev odgovorne osebe izplačan ostanek
odškodnine oziroma pokritje preostale škode.
Če je prehod zavarovančevih pravic na zavarovalnico v celoti ali delno onemogočen po
krivdi zavarovanca, je zavarovalnica v sorazmernem delu prosta svojih obveznosti nasproti
zavarovancu.
Ne glede na določbo iz 1. odstavka zavarovančeve pravice ne preidejo na zavarovalnico,
če je škodo povzročil nekdo, za katerega ravnanje zavarovanec odgovarja ali je
zavarovančev delavec, razen če je bila škoda povzročena namenoma.
35. člen
ZAVAROVANJE PO ZAVAROVALNEM PRIMERU
Če nastane v isti zavarovalni dobi zaporedoma več zavarovalnih primerov, se za vsakega
izmed njih iz zavarovanja izplača popolna zavarovalnina oz. odškodnina, glede na celotno
zavarovalno vsoto, brez zmanjšanja za znesek v tej dobi že izplačanih dajatev.
36. člen
UPORABA ZAKONA
Za vprašanja iz zavarovalne pogodbe, ki niso urejena s Splošnimi navodili za zavarovanje
premoženja Mestne občine Velenje in javnih zavodov, se uporabljajo določila Obligacijskega
zakonika (uradno prečiščeno besedilo – OZ-UPB1, Ur.l. RS, št. 97/07).
37. člen
ZAVAROVALNO KRITJE
Stvari naročnika, zavarovane v skladu s temi pogoji, so zavarovane na novo vrednost na dan
01.01.2010 povišana za 100%, največ do višine zavarovalnih vsot.
38. člen
NEVARNOSTNE OKOLIŠČINE
Zavarovalnica ima možnost zavarovalnega pregleda in revizije rizika zaradi ocenitve
nevarnostnih okoliščin.
39. člen
SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE
Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil zavarovalno pogodbo v roku 8 dni po izteku roka
za revizijo na sklep o izbiri. Ne glede na datum sklenitve zavarovalne pogodbe ponudnik
zagotavlja z razpisno dokumentacijo določena zavarovanja naročnika od 00. 00 ure
01.02.2011 dalje do 24.00 ure 31.01.2013 in bo to zavezo potrdil z izdajo potrdila o kritju.
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