»Zavarovanje premoženja, oseb in premoženjskih interesov za obdobje od 01.04.2018 do 31.03.2019«

NAROČNIK:
JAVNO PODJETJE PRLEKIJA d.o.o.
Babinska cesta 2 a
9240 Ljutomer
Številka: JN-ZJN-02/2018
Datum: 05.03.2018

ZAVAROVALNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
1.

PONUDBENI PREDRAČUN IN REKAPITULACIJA PONUDBENIH PREMIJ

Ponudnik pri oddaji ponudbe izpolni ponudbeni predračun na obrazcu 3.2 na podlagi
»REKAPITULACIJE PONUDBENIH PREMIJ«. Rekapitulacija ponudbenih premij zajema 6
zavarovalnih polic. Vseh šest polic, ki so priloga te dokumentacije, mora biti podpisana s
strani odgovorne osebe in žigosana ter priložena v ponudbi ponudnika k obrazcu 3.2–
PONUDBENI PREDRAČUN.
Rekapitulacija ponudbenih premij se izdela na podlagi vrednosti osnovnih sredstev iz
poslovnih knjig.
Ponudbeni predračun mora biti izpolnjen za vse zavarovalne police, v nasprotnem primeru, se
bo ponudba štela kot nepopolna in bo izločena iz nadaljnjih postopkov obravnave oddaje
javnega naročila.
2.

OPIS POSAMEZNIH ZAVAROVANJ

Izvedite vse izračune za vse ponudbene premije – police od 1 do 6, za čas od 01.04.2018 od
00.00 ure do 31.03.2019 do 24.00 ure.
2.1.

PREDMET ZAVAROVANJA

Predmet zavarovanja so:
- vse premično in nepremično premoženje, ki je v lasti ali najemu oz. upravljanju
naročnika, kar predstavljajo vsa osnovna sredstva, torej gradbeni objekti, oprema,
poslovni inventar, ostale naprave in stroji na področju oskrbe s pitno vodo ter
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
- ograje;
- računalniki in računalniška oprema, naprave ter inštalacije, ki so v lasti ali najemu oz.
upravljanju naročnika,
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gradbeni objekti, oprema in druga osnovna sredstva, ki so v lasti ali najemu oz.
upravljanju naročnika,
avtomobili in delovna vozila,
splošna odgovornost oseb.

2.2.

ZAVAROVANE NEVARNOSTI

POŽARNO ZAVAROVANJE
Krije uničenje ali poškodovanje gradbenih objektov vključno s temelji, kletnimi zidovi in
steklenimi deli, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno mehansko opremo (centralno
kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, klimatske naprave, laboratorijska oprema ipd.), opreme
in zaloge zavarovanca zaradi naslednjih temeljnih nevarnosti: požara, strele, eksplozije,
viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja,
padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije ter dodatnih nevarnosti kot so izliv
vode, meteorne vode, zmrzal, žled, poplave, talnih in visokih vod, plazu, izteka (lekaže) ter
uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari zaradi zlonamernih objestnih dejanj - vse
navedeno brez odbitnih franšiz. Ob nastanku zavarovalnega primera krije zavarovanje tudi
izginitev zavarovanih stvari in stroškov čiščenja, rušenja in odvoza v zvezi z nastalim
zavarovalnim primerom na zavarovani stvari.
Naprave za zmanjšanje rizika (gasilni aparati in notranje hidrantno omrežje) so nameščeni v
vseh objektih. Za potrebe gašenja stavbe je zunaj objekta v neposredni bližini nameščen tudi
zunanji javni hidrant. Proti direktnemu udaru strele ima naročnik na objektih vgrajeno
strelovodno napravo, ki je ozemljena. Naročnik redno izvaja meritve upornosti ozemljil in
vzdržuje gasilske aparate ter notranje hidrante.
K požarnemu zavarovanju naročnik zavaruje tudi dodatne nevarnosti in sicer:
a) Izliv vode (i) - objekt
b) Izliv vode (i) – oprema
c) Poplava (p) - objekt
d) Poplava (p) – oprema
e) Meteorna voda (mv) – objekt
f) Meteorna voda (mv) - oprema
g) Objestna dejanja (od) – objekt
h) Udarec motornega vozila v objekt-(u-objekt)
i) Udarec motornega vozila v ograjo - (u-ograja)
STROJELOMNO ZAVAROVANJE
Strojelomno zavarovanje daje zavarovalno zaščito v primeru uničenja ali poškodovanja
strojev, strojnih ter električnih naprav ter instalacij, ležišč in temeljev strojev, če so zajeti v
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vrednosti strojev, do katerih pride ob normalnih ter za stroj predpisanih obremenitvah in
delovnih operacijah.
To zavarovanje krije predvsem škode, ki nastanejo zaradi:
- napak v konstrukciji, materialu ali izdelavi,
- mehanskega loma,
- delovanja električne energije (indirektni udar strele, kratek stik),
- zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav
- padca, udarca in prevrnitve.
Strojelomno zavarovanje izključuje vse poškodbe in okvare, ki so posledica temeljnih in
dodatnih nevarnosti požarnega zavarovanja, škode zaradi trajnega učinkovanja kemičnih,
toplotnih ali drugih mehanskih vplivov, trajnega vplivanja vlage (korozija, rja), sevanja ali
podobnega in tistih, ki so posledica preobremenitve, slabega vzdrževanja, montaže in
poskusnega obratovanja, stroškov vzdrževanja, posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem
primeru (izguba zaslužka, obratovalni zastoj), kršitve zakonitih in tehničnih predpisov ter pravil
tehničnega izkoriščanja zavarovanih stvari in zaščitnih ukrepov, ki jih zagreši zavarovanec.
Osnovno kritje za poškodovanje in uničenje zavarovanih stvari in razširitev kritja za
zavarovanje amortiziranih vrednosti pri delnih škodah, zavarovanje stroškov zemeljskih del,
zavarovanje stroškov iskanja kraja škode, zavarovanje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi
dela izven delovnega časa (dela v popoldanskem času, dela v nočnem času, ob sobotah,
nedeljah in praznikih).
ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV
Zavarovanje računalnikov krije, strojelom, uničenje, poškodovanje ter izginotje (zaradi vloma
ali ropa) računalnikov s pripadajočo opremo.
VLOMSKO ZAVAROVANJE
Premičnine v zgradbah in oprema, zaloge ter druge vrednostne stvari se zavarujejo proti
nevarnostim vloma in ropa. Vlomsko zavarovanje krije škodo, do katere je prišlo, ker so bile
zavarovane stvari odnesene, uničene ali poškodovane pri vlomu, ropu oziroma poskusu teh
dejanj. Zavarovanje krije tudi škodo, ki pri vlomu ali ropu nastane na zgradbi ali njenih delih.
Za vlomsko tatvino 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,
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vdre v zaklenjen prostor skozi odprtino, ki ni namenjena za vhod in mora pri tem
premagati ovire, ki onemogočajo vstop brez napora,
vdre v zaklenjeno hranišče v prostorih, v katere je prišel na način, ki se po določilih tega
člena šteje za vlomsko tatvino,
odklene prostor, kjer so zavarovane stvari ali hranišče z originalnim ključem ali
njegovim dvojnikom, če do takega ključa pride tako, kot je določeno v alinejah 1) do 5)
tega odstavka ali z ropom.

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 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 in sicer v višini stroškov popravila. 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). Pred nevarnostjo vlomske tatvine so
stvari zavarovane le v času, ko so v zaprtih in zaklenjenih prostorih. Zavaruje se oprema s stroji
in aparati na I. riziko.
Upravni objekt s skladiščem in ostalimi poslovnimi prostori Javnega podjetja Prlekija d.o.o., na
naslovu Babinska cesta 2 a v Ljutomeru je zavarovan z video-nadzornim sistemom.
ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI
Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje
osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka, ki izvira iz
dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, in ki ima za posledico ali
telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe ali uničenje, poškodbo ali izginitev stvari. Za tretje
osebe se štejejo tudi lastni delavci zavarovanca. Pri zavarovancu je trenutno zaposlenih 30
delavcev.
Zavarovanje odgovornosti vključuje tudi kritje odškodninskih zahtevkov lastnih zaposlenih.
Zavarovalna vsota po škodnem dogodku za osebe je 200.000,00 EUR, za stvari pa 26.400,00
EUR.
EKOLOŠKE ŠKODE
V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu okolja krije odškodninske zahtevke tretjih oseb, če z
ekološko nesrečo povzročena škoda izvira iz nenadnega, nepričakovanega in presenetljivega

4

»Zavarovanje premoženja, oseb in premoženjskih interesov za obdobje od 01.04.2018 do 31.03.2019«

dogodka iz sfere zavarovanca. Zavarovanje krije škodo, ki ima za posledico telesne poškodbe,
obolenje ali smrt oseb, kot tudi neposredno škodo na stvareh.
AVTOMOBILSKI KASKO
Predmet zavarovanje so vsa vozila v lasti ali najemu oz. upravljanju naročnika.
Kasko zavarovanje vozil pokriva sledeče zavarovanje nevarnosti:
- promet in mirovanje: prometna nesreča, trčenje, prevrnitev, zdrs ali padec vozila,
udarec ali padec kakega predmeta, snega ter ledenih sveč;
- dejanja tretjih oseb: nasilno ali objestno dejanje, manifestacije in demonstracije;
- posebni dogodki: padec zračnega plovila, pomoč poškodovanim osebam,
preprečevanje večje škode na stvareh (ravnanje v skrajni sili).
DELNI AVTOMOBILSKI KASKO
Zavarovanje delnega avtomobilskega kaska krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali
izginitve zavarovanih stvari, ki nastanejo kot posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali
voznikove volje neodvisnih dogodkov, pod pogoji in v obsegu:
- naravne in elementarne nesreče (B)
Zavarovanje krije škodo zaradi uničenja in poškodovanja zavarovanih stvari, ki nastane kot
posledica uresničitve zavarovanih nevarnosti: požar, potres, direktni udar strele, nenadno
zunanje toplotno ali kemično delovanje, eksplozija, vihar.
- divjad in domače živali (D)
Zavarovanje krije škodo na vozilu zaradi poškodovanja ali uničenja zavarovanega vozila, ki
nastane z neposrednim dotikom divjadi ali domače živali.
- steklo (E)
Zavarovanje krije škodo na standardno vgrajenem steklu zavarovanega vozila zaradi
razbitja ali poškodovanja. Zavarovanje ne krije škode na steklih svetlobnih teles in ogledal
zavarovanega vozila zaradi razbitja ali poškodovanja.
- parkirišče (H)
Zavarovanje krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenja parkiranega ali ustavljenega
zavarovanega osebnega avtomobila, ki nastane z neposrednim dotikom neznanega vozila
in škodo zaradi snežnih plazov in ledenih sveč ali ledenih tvorb ki padajo s stavb.
- zunanja svetlobna telesa in ogledala (J)
Zavarovanje krije škodo na standardno vgrajenih svetlobnih telesih in ogledalih
zavarovanega vozila, zaradi razbitja ali poškodovanja.
- kraja (K)
Zavarovanje krije škodo zaradi izginitve zaradi zavarovanih stvari, ki je posledica kaznivega
dejanja tatvine, vlomske in roparske tatvine, ropa ter protipravnega odvzema vozila z
namenom, da se to uporabi.
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ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI (AO)
Na podlagi sklenjenega zavarovanja avtomobilske odgovornosti zavarovalnica oškodovancu
povrne premoženjsko (škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari) ter nepremoženjsko
škodo (škodo zaradi smrti, telesnih poškodb ali prizadetega zdravja oseb), ki je nastala zaradi
uporabe ali posesti vozila povzročitelja. Zavarovalne vsote so zakonsko predpisane. Poleg
lastnika vozila so zavarovane vse osebe, ki imajo po volji lastnika opravek z vozilom (uporabnik,
voznik, sprevodnik, spremljevalec in podobno), kot tudi osebe, ki se prevažajo z vozilom po
volji njegovega lastnika oziroma uporabnika so zavarovane osebe. Dogovorjeni zavarovalni
vsoti za škodo zaradi smrti, telesnih poškodb in prizadetega zdravja neke osebe in za škodo
zaradi uničenja ali poškodovanja stvari predstavljata zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice
za vsak posamezni zavarovalni primer, ne glede na število oškodovancev. Več časovno
povezanih škod predstavlja en zavarovalni primer, če škode nastanejo zaradi istega vzroka.
Denarni zneski predpisanih najnižjih zavarovalnih vsot se zvišujejo v skladu z Zakonom o
obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo,
40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G).
ZAVAROVANJE VOZNIKA ZA ŠKODO ZARADI TELESNIH POŠKODB (AO-PLUS)
Zavarovalnica se zaveže povrniti pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v
prometni nesreči z zavarovanim motornim vozilom, na katerega je vezano to zavarovanje,
utrpi zavarovanec. V primeru smrti zavarovanca zaradi nezgode pa povrne zavarovalnica
škodo zaradi smrti njegovim svojcem.
Dajatve zavarovalnice so omejene z zavarovalno vsoto, dogovorjeno v polici. Za ugotavljanje
višine pravno priznane škode se uporabljajo predpisi Republike Slovenije o odgovornosti za
škodo, če z zavarovalno pogodbo ni drugače dogovorjeno.
Škoda zaradi pogrebnih stroškov, ureditve groba, vključno s postavitvijo nagrobnika ali
vzdrževanjem groba, se ne ugotavlja za vsak primer posebej, temveč je s tem zavarovanjem
sporazumno določena v višini sedemkratne pogrebnine, ki jo sicer plača nosilec socialnega
zavarovanja v kraju pokopa. Če je bil pogreb v tujini, je za ugotavljanje škode odločilna
pogrebnina nosilca socialnega zavarovanja v kraju sklenitve zavarovalne pogodbe.
Zavarovalnine iz kateregakoli nezgodnega zavarovanja se ne vštevajo v dajatve zavarovalnice
iz tega zavarovanja.
ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ASISTENCE – PLUS
Zavarovalnica s tem zavarovanjem organizira zavarovancem asistenčne storitve v asistenčnih
primerih in krije stroške njihove izvedbe v skladu s pogoji zavarovalnice.
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ZAVAROVANJE PRAVNE ZAŠČITE ZARADI UPORABE VOZILA
S tem zavarovanjem se zavaruje pravna zaščita zaradi uporabe motornih in priklopnih vozil, ki
so določena s premijskim cenikom za zavarovanje za zavarovanje pravne zaščite zaradi
uporabe vozila. To zavarovanje krije stroške obrambe v upravno-kazenskih in kazenskih
postopkih zaradi prometne nesreče, ki je nastala zaradi uporabe zavarovanega vozila.
3. ZAVAROVANJE PO POSAMEZNIH POLICAH
ZAVAROVANJE OBJEKTOV IN OPREME NA PODROČJU OSKRBE S PITNO VODO –
ZAVAROVANJE OSKRBE S PITNO VODO – POLICA št. 1,2,3
Za področje oskrbe s pitno vodo so predvidene tri police in sicer:
Polica št. 1,2,3: Zavarovanje objektov (vodni viri, prečrpališča, vodohrani, …) in cevovodi z
vodovodnimi elementi, ki so v 100 % lasti ali solastnini občin Apače, Gornja Radgona, Križevci,
Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Predmet zavarovanja so zgradbe,
ograje, dvorišča, ceste, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, računalniki in oprema za
naslednje vrste zavarovanj:
- POŽARNO ZAVAROVANJE – (izkazane nabavne vrednosti)
- STROJELOMNO ZAVAROVANJE –(izkazane nabavne vrednosti)
- DODATNE NEVARNOSTI se zavarujejo objekti in oprema za naslednje zavarovalne vsote:
Izliv vode (i) - objekt se zavaruje do zavarovalne vrednosti 5.000 EUR
Izliv vode (i) – oprema se zavaruje do zavarovalne vrednosti 10.000 EUR
Poplava (p) - objekt se zavaruje do zavarovalne vrednosti 10.000 EUR
Poplava (p) – oprema se zavaruje do zavarovalne vrednosti 20.000 EUR
Meteorna voda (mv) – objekt se zavaruje do zavarovalne vsote 10.000 EUR
Meteorna voda (mv) - oprema se zavaruje do zavarovalne vsote 20.000 EUR
Objestna dejanja (od) – objekt se zavaruje do zavarovalne vsote 2.000 EUR
Udarec motornega vozila v objekt (u – objekt) se zavaruje do zavarovalne vsote 2.000 EUR
Udarec motornega vozila v ograjo (u-ograja) se zavaruje do zavarovalne vsote 2.000 EUR
Nabavne vrednosti osnovnih sredstev so navedene v prilogah – Zavarovanje po občinah za
dejavnost OSKRBE S PITNO VODO. V ponudbeni predračun se vnesejo premije za vsako
posamezno občino in se na koncu seštejejo v skupno vrednost premije posamezne police.
ZAVAROVANJE OBJEKTOV IN OPREME NA PODROČJU ODVAJANJA ODPADNIH VODA –
ZAVAROVANJE ODVAJANJE - POLICA št. 4
Polica št. 4: Zavarovanje objektov in opreme, ki so v 100 % lasti ali v solastnini občin Apače,
Križevci, Razkrižje, Ljutomer in Veržej. Predmet zavarovanja so objekti, kanalizacijsko omrežje
in oprema za naslednje vrste zavarovanj:
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POŽARNO ZAVAROVANJE – (izkazane nabavne vrednosti)
STROJELOMNO ZAVAROVANJE – izkazane nabavne vrednosti)
DODATNE NEVARNOSTI se zavarujejo objekti in oprema za naslednje zavarovalne
vsote:
Poplava (p) - objekt se zavaruje do zavarovalne vrednosti 10.000 EUR
Poplava (p) – oprema se zavaruje do zavarovalne vrednosti 20.000 EUR
Meteorna voda (mv) – objekt se zavaruje do zavarovalne vsote 10.000 EUR
Meteorna voda (mv) - oprema se zavaruje do zavarovalne vsote 20.000 EUR
Objestna dejanja (od) – objekt se zavaruje do zavarovalne vsote 2.000 EUR
Udarec motornega vozila v objekt (u – objekt) se zavaruje do zavarovalne vsote 2.000 EUR
Nabavne vrednosti osnovnih sredstev so navedene v prilogi – Zavarovanje po občinah za
dejavnost ODVAJANJE. V ponudbeni predračun se vnesejo premije za vsako posamezno občino
in se na koncu seštejejo v skupno vrednost premije za celotno polico.
ZAVAROVANJE OBJEKTOV IN OPREME NA PODROČJU ČIŠČENJA - ČISTILNA NAPRAVA
APAČE, RAZKRIŽJE IN VERŽEJ- POLICA št. 5
Polica št. 5: Zavarovanje objektov in opreme čistilnih naprav, ki so v 100 % lasti občin Apače,
Razkrižje in Veržej. Predmet zavarovanja so zgradbe in oprema za naslednje vrste zavarovanj:
- POŽARNO ZAVAROVANJE – (izkazane nabavne vrednosti)
- STROJELOMNO ZAVAROVANJE – (izkazane nabavne vrednosti)
- DODATNE NEVARNOSTI se zavarujejo objekti in oprema za naslednje zavarovalne
vsote:
Izliv vode (i) - objekt se zavaruje do zavarovalne vrednosti 5.000 EUR
Izliv vode (i) – oprema se zavaruje do zavarovalne vrednosti 10.000 EUR
Poplava (p) - objekt se zavaruje do zavarovalne vrednosti 10.000 EUR
Poplava (p) – oprema se zavaruje do zavarovalne vrednosti 20.000 EUR
Meteorna voda (mv) – objekt se zavaruje do zavarovalne vsote 10.000 EUR
Meteorna voda (mv) - oprema se zavaruje do zavarovalne vsote 20.000 EUR
Objestna dejanja (od) – objekt se zavaruje do zavarovalne vsote 2.000 EUR
Udarec motornega vozila v objekt (u – objekt) se zavaruje do zavarovalne vsote 2.000 EUR
Udarec motornega vozila v ograjo (u-ograja) se zavaruje do zavarovalne vsote 2.000 EUR
Nabavne vrednosti osnovnih sredstev so navedene v prilogi– Zavarovanje po občinah za
dejavnost ČIŠČENJE. V ponudbeni predračun se vnesejo premije za vsako posamezno občino
in se na koncu seštejejo v skupno vrednost premije za celotno polico.
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ZAVAROVANJE OBJEKTOV IN OPREME NA PODROČJU ČIŠČENJA - CENTRALNA ČISTILNA
NAPRAVA LJUTOMER
Polica št. 6: Zavarovanje objektov in opreme centralne čistilne naprave Ljutomer, ki je v lasti
občin Ljutomer in Križevci. Predmet zavarovanja so zgradbe in oprema za naslednje vrste
zavarovanj:
- POŽARNO ZAVAROVANJE – (izkazane nabavne vrednosti)
- STROJELOMNO ZAVAROVANJE – (izkazane nabavne vrednosti)
- DODATNE NEVARNOSTI se zavarujejo objekti in oprema za naslednje zavarovalne
vsote:
Izliv vode (i) - objekt se zavaruje do zavarovalne vrednosti 5.000 EUR
Izliv vode (i) – oprema se zavaruje do zavarovalne vrednosti 10.000 EUR
Poplava (p) - objekt se zavaruje do zavarovalne vrednosti 10.000 EUR
Poplava (p) – oprema se zavaruje do zavarovalne vrednosti 20.000 EUR
Meteorna voda (mv) – objekt se zavaruje do zavarovalne vsote 10.000 EUR
Meteorna voda (mv) - oprema se zavaruje do zavarovalne vsote 20.000 EUR
Objestna dejanja (od) – objekt se zavaruje do zavarovalne vsote 2.000 EUR
Udarec motornega vozila v objekt (u – objekt) se zavaruje do zavarovalne vsote 2.000 EUR
Udarec motornega vozila v ograjo (u-ograja) se zavaruje do zavarovalne vsote 2.000 EUR
Nabavne vrednosti osnovnih sredstev so navedene v prilogi – Zavarovanje po občinah za
dejavnost ČIŠČENJE. V ponudbeni predračun se vnesejo premije za vsako posamezno občino
in se na koncu seštejejo v skupno vrednost premije za celotno polico.
ZAVAROVANJE UPRAVNI PROSTORI
Polica št. 7: Zavarovanje opreme, drobnega inventarja, računalnikov, splošna odgovornost
zaposlenih in ekološke škode. Število zaposlenih na dan 28.02.2017 je 30 delavcev. Predmet
zavarovanja so zgradbe in oprema za naslednje vrste zavarovanj:
- POŽARNO ZAVAROVANJE – (izkazane nabavne vrednosti)
- STROJELOMNO ZAVAROVANJE – (izkazane nabavne vrednosti)
- ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV - (izkazane nabavne vrednosti)
- VLOMSKO ZAVAROVANJE – zavarovanje do vrednosti 5.000 EUR na I. riziko
- SPLOŠNA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH – Zavarovalna vsota po škodnem dogodku za
osebe je 200.000,00 EUR, za stvari pa 26.400,00 EUR
- EKOLOŠKA ŠKODA – za zavarovalno vsoto 50.000 EUR
- DODATNE NEVARNOSTI se zavarujejo objekti in oprema za naslednje zavarovalne
vsote:
Izliv vode (i) - objekt se zavaruje do zavarovalne vrednosti 5.000 EUR
Izliv vode (i) – oprema se zavaruje do zavarovalne vrednosti 10.000 EUR
Poplava (p) - objekt se zavaruje do zavarovalne vrednosti 10.000 EUR
Poplava (p) – oprema se zavaruje do zavarovalne vrednosti 20.000 EUR
Meteorna voda (mv) – objekt se zavaruje do zavarovalne vsote 10.000 EUR
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Meteorna voda (mv) - oprema se zavaruje do zavarovalne vsote 20.000 EUR
Objestna dejanja (od) – objekt se zavaruje do zavarovalne vsote 2.000 EUR
Udarec motornega vozila v objekt(u – objekt) se zavaruje do zavarovalne vsote 2.000 EUR
Objekt je varovan z videonadzornim sistemom. Nabavne vrednosti osnovnih sredstev so
navedene v prilogi pri polici št. 5.
ZAVAROVANJE VOZIL
Polica št. 8: Zavarujejo se vozila, ki so v najemu oz. upravljanju in lasti naročnika. Predmet
zavarovanja so delovna, specialna, priklopna in tovorna vozila.
zap.
NAZIV
OPIS
REG. ŠTEVILKA
št.
CITROEN BERLINGO FURGON
CITROEN / II Kfu 800/ Tovorno
1
MS E8-038
1,4/I
vozilo PS 02
KIA SESE-01, K2500/Diesel/
2 KIA SESE-01, K2500
MS CU-415
Tovorno vozilo PS 02
3

BERLINGO FG 1,6 HDI

CITROEN / II 1,6 HDI/ Tovorno
vozilo PS 02

MS 23-42J

4

SPECIALNO EKOLOŠKO VOZILO
TAM

TAM 130T 11 ŠAS B/ Delovno
vozilo PS 10

MS 77-22E

5

FORD RANGER 2,5/TDCI DC 4X4

FORD/2,5 TDCi DC/ Tovorno
vozilo PS 02

MS 79-58D

6

KMETIJSKI TRAKTOR EXPLORER SAME Explorer80 4WD/ Vlečno
80DT
vozilo PS 04

MS 33-OA

7

CITROEN BERLINGO 1,6 BREAK

MS L7-433

8

VOLKSWAGEN VW FURGON 1,9
Specialno motorno vozilo PS/05
TD

9

ENOOSNA PRIKOLICA
TEHNOSTROJ

TRAKTORSKA 512-1, / Priklopno
vozilo PS 07

MS J1-06

10 CISTERNA KANAL JET

VENDRAME/EXPORT / Priklopno
vozilo PS 07

MS C5-07

11 CITROEN BERLINGO FG 1,4/I

CITROEN/II Kfu 800/ Tovorno
vozilo PS 02

MS F6-964

Tovorno vozilo /PS 02

MS 32-81V

12

KANGOO EXPRESS CONFORT
DCI 85

RENAULT/Kangoo/ Tovorno
vozilo PS 02

MS DS-931

13

CITROEN JUMPER HDI 130
BVM6 1+6

CITROEN/ Turbo disel / Tovorno
vozilo PS 02

MS ZC-803
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KUBOTA MINIBAGER U 20-3VGL
Minibager - gradbeni stroj
2,25 T
PRIKOLICA TRANSPORTER
15
Prikolica za prevoz minibagra
HUMBAUR 3562
14

PREMIČNI AGREGAT ZA
PREMIČNI AGREGAT ZA
POMOŽNO NAPAJANJE STUBELJ POMOŽNO NAPAJANJE STUBELJ
SAMO ŠASIJA - C. DELOVNO
17 KANALJET AXSOR 1828
VOZILO/ Del.voz. PS 10
16

/
/
MS SM 802
MS H4-471

18 CITROEN BERLINGO 1,6

OSEBNI AVTOMOBIL AC
KARAVAN

MS HF-517

19 CITROEN BERLINGO 1,6

N1 TOVORNO VOZILO / BB
FURGON

MS HT-434

ZAVAROVANJE MONTAŽNIH DEL
Polica št. 9: Zavarovanje vseh montažnih del. Predvidena letna realizacija del v višini
100.000,00 EUR. V zavarovanje morajo biti vključeni naslednji predmeti, objekti, riziki:
- TEMELJNE NEVARNOSTI DO DEJANSKE VREDNOSTI DEL
- ODGOVORNOST IZVAJALCA MONTAŽNIH DEL DO TRETJIH OSEB DO VREDNOSTI
42.000,00 EUR PO ŠKODNEM DOGODKU
- POGODBENA ODGOVORNOST V ČASU GARANCIJE
- ODGOVORNOST PROTI TRETJIM OSEBAM V ČASU GARANCIJE DO VREDNOSTI
4.200,00 EUR
- POPRAVILA, OBNOVE, REMONTI, NAJDALJŠI ČAS POSAMEZNE MONTAŽE JE 3 MESECE,
ZAVAROVALNA VSOTA 50.000,00 EUR
- OBSTOJEČI OBJEKT DO ZAVAROVALNE VSOTE 42.000,00 EUR
- MATERIAL, KI JE PREDMET MONTAŽE IN NI LAST ZAVAROVANCA ZA TEMELJNE
NEVARNOSTI DO ZAVAROVALNE VSOTE 42.000,00 EUR
- ODKUP ODBITNE FRANŠIZE

4. ZAVAROVALNE VSOTE
Osnova za obračun zavarovalne premije po razpisanih zavarovanjih je dogovorjena
zavarovalna vsota oziroma vrednost zavarovane stvari po podatkih računovodstva.
5. ZAVAROVALNINA
Stvari naročnika, zavarovane v skladu s zavarovalno tehničnimi pogoji, so zavarovane največ
do višine zavarovalnih vsot, ki se korigirajo oziroma valorizirajo s spremembo cen v tekočem
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zavarovalnem letu, do dneva likvidacije škode, za vsako posamezno stvar ali sredstvo, ki je
predmet zavarovanja po tem razpisu.
6. NEVARNE OKOLIŠČINE
Ponudniki imajo možnost ogleda poškodovanega objekta ali opreme zaradi ocenitve nevarnih
okoliščin.

Direktor:
Davorin KURBOS, univ.dipl.ekon., l.r.
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