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III. ZAVAROVALNO – TENIČNA DOKUMENTACIJA 

 

Predmet javnega naročila: Zavarovanje premoženja in odgovornosti Mestne občine Nova Gorica, ter 

javnih zavodov kjer nastopa Mestna občina Nova Gorica kot ustanovitelj – kot navedeno v nadaljevanju, 

v obdobju od 1.7.2019 ob 00:00 uri do 31.12.2024 ob 24:00 uri. 

 

Naročnik je pripravil minimalno zavarovalno tehnično dokumentacijo, ki jo ponudniki morajo upoštevati 

pri pripravi ponudbe. Splošni in dopolnilni pogoji  ter klavzule zavarovalnic, lahko veljajo le, če niso v 

nasprotju s predmetno zavarovalno tehnično dokumentacijo oziroma celotno razpisno dokumentacijo. 

 

V ponudbi mora biti naveden predmet zavarovanja, zavarovalna vrsta, zavarovalna vrednost, premijska 

stopnja, premija brez popusta, količina popusta na zavarovalno premijo, končna premija brez davka od 

prometa zavarovalnih poslov in premija z vključenim davkom od prometa zavarovalnih poslov. 

Zavarovalnica ponudbi priloži osnutke polic po posameznem javnem zavodu v okviru sklopa in po 

posamezni zavarovalni vrsti. 

 

Na zavarovalnih policah je kot sklenitelj zavarovanja naveden posamezen naročnik (občina, javni 

zavodi…..). Zavarovalna premija mora biti razdeljena na vsak posamezni javni zavod kot je navedeno 

v nadaljevanju. Kot plačniki premije in upravičenci do zavarovalnine morajo biti navedeni posamezni 

javni zavodi. 

Izbrani – najugodnejši ponudnik bo moral pripraviti police, obračunske liste in fakture, ločeno za vsak 

posamezen javni zavod, kot navedeno v prejšnjem odstavku. Za obdobje 1.7.2019 do 31.12.2019, bo 

najugodnejši ponudbik pripravil obračun premije na način »pro rata temporis«, naslednji obračuni 

premije bodo letni – od 31.12. do 31.12.. 

 

V skladu s pogodbami, ki jih ima zavarovalni posrednik Trtnik in Trtnik d.o.o. sklenjene pri posamezni 

zavarovalnici, bo ponudnik posredniku izplačal provizijo od sklenjenih zavarovalnih pogodb – to je 7% 

pri avtomobilskih zavarovanjih in 12% pri ostalih zavarovalnih vrstah. Posrednik je pripravil zavarovalno 

tehnično dokumentacijo javnega naročila in bo zavarovancu nudil vso potrebno pomoč in podporo, tudi 

pri uveljavljanju pravic iz naslova sklenjenih zavarovalnih pogodb – rešavanje škodnih primerov… 

 

Pomembno - velja za vse sklope:  

 

1. Pri požarnem zavarovanju objektov na dogovorjeno novo vrednost, se razume, da velja 

zavarovanje na novo vrednost za osnovne in dodatne nevarnoti. Na dog. novo vrednost se 

zavarujejo vsi objekti, razen tistih, za katere je v tej dokumentaciji izrecno navedeno, da se 

zavarujejo na dogovorjeno vrednost. 

2. Pri kritju dodatne požarne nevarnosti izliva vode iz cevi, morajo biti kriti tudi stroški iskanja 

napake in strošek menjave cevi v dolžini do 2 m. 

3. Pri zavarovanju vandalizma morajo biti v zavarovanje vključeni tudi nenastanjeni objekti in 

objekti brez sistemov varovanja, kritje mora biti podano tudi za steklo in poškodbe na 

opremi. 

4. Oprema na prostem se zavaruje na dogovorjeno vrednost samo za temeljne požarne 

nevarnosti in vandalizem in samo pri javnih zavodih, kjer je podatek naveden – zav. vsota za 

opremo na prostem in zav. vsota za vandalizem.  
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5. Pri vlomskem zavarovanju mora biti krita tudi škoda na steklu - pri kritju stroškov popravila 

na objektu ob vlomu.  

6. Pri zavarovalni vrsti »računalniško zavarovanje« gre za zavarovanje požarnih, vlomskih in 

strojelomnih rizikov 

7. Pri strojelomnem zavarovanju mehanske opreme objekta, mora biti krit tudi strošek izkopa, 

oziroma gradbenih del, v primeru škode na instalacijah objekta (npr. ob menjavi počene 

cevi).  

 

 

SKLOP 1: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA OBČINSKE UPRAVE (ZAVAROVALEC: MESTNA 

OBČINA NOVA GORICA; ZAVAROVANEC: MESTNA OBČINA NOVA GORICA – razen pri 

Krajevnih skup.) 

1.1.  ZAVAROVANJE PREMOŽENJA OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE NOVA GORICA 

1.2.  ZAVAROVANJE VOZIL OBČINSKE UPRAVE IN MEDOBČINSKE UPRAVE 

1.3.  ZAVAROVANJE CIVILNE ZAŠČITE 

1.4.  ZAVAROVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI (Zavarovalec: Posamezna KS , zavarovanec: 

Posamezna KS) 

 

 

Ponudnik pripravi ponudbo po posameznih točkah sklopa, kot navedeno spodaj. 

 

1.1.  ZAVAROVANJE PREMOŽENJA OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE NOVA GORICA 

Podatki o premoženju se nahajajo v priloženi tabeli »MONG podatki 2019« pod listom 

»UPRAVA« 

 

1.1.1 Požarno zavarovanje: 

 

Za temeljne požarne nevarnosti: uničenje ali poškodbo zavarovanih gradbenih objektov, 

opreme, potrošnega materiala, in drobnega inventarja, zaradi naslednjih temeljnih nevarnosti: 

požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila ali 

premičnega delovnega stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije – se na 

dogovorjeno novo vrednost po priloženi tabeli »MONG podatki 2019« pod listom »UPRAVA«, 

“AVTOBUSNE POSTAJE” in “UPRAVA ZAKLONIŠČA” zavarujejo objekti;  oprema se 

zavaruje na dogovorjeno vrednost. V vrednosti vseh objektov je vključena tudi mehanska 

oprema zgradbe (instalacije, dvigala…).  

Umetniška dela se zavarujejo na taksirano vrednost. 

Avtobusna postajališča se zavarujejo samo za osnovne požarne nevarnosti, ter za vandalizem. 

Zaklonišča se zavarujejo samo za osnovne požarne nevarnosti, ter izliv vode. 

- Zavarujejo se dodatne požarne nevarnosti v skladu s tabelo »Dodatne nevarnosti in vlom« 

 

Protipožarni sistemi občinske stavbe na Trgu Edvarda kardelja 1: protipožarni alarm – detektorji 

dima -  povezan z varnostno službo. 

 

1.1.2. Strojelomno zavarovanje: 
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Za vsako nenadno ali nepričakovano uničenje ali poškodovanje mehanske opreme objekta, 

elektronske opreme, strojev in aparatov, zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji  ali 

materialu, delovanja električne energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, 

udarca ali prevrnitve in drugih vzrokov se na dogovorjeno vrednost zavaruje vsa oprema v 

skladu s tabelo »MONG PODATKI 2019« list »UPRAVA« 

Strojelom se zavaruje le na lokacijah, kjer je v zgoraj navedeni tabeli podan podatek o 

vrednosti opreme z strojelomnim rizikom. 

Zavaruje se strojelom na mehanski opremi stavbe, samo na lokaciji Trg E. Kardelja 1. 

Zavarovalna vsota znaša 5% vrednosti objekta.  

Zavaruje se tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah. 

Odkupi se soudeležba pri škodi – franšiza.  

 

1.1.3. Zavarovanje stekla: 

 

Neodvisno od vzroka razbitja (vandalizem vključen) se zavarujejo vse vrste stekla in 

keramike (školjke, pisoarji in umivalniki), steklo v vratih, fasadno steklo, ter ogledala, na prvi 

riziko do zavarovalne vsote navedene v spodnji tabeli po škodnem dogodku, z letnim 

agregatom 3x zavarovalna vsota, za sledeče lokacije: 

 

 Lokacija Zavarovana vsota 

na 1. Riziko 

1 
UPRAVNA STAVBA 

MONG, Trg E. Kardelja 1 
4.000,00 

2 
8 bivalnih kontejnerjev, 

Sedejeva 9a, Nova Gorica  
2.000,00 

3 

Humanitarni center, 

Bidovčeva ul. 2-4, 5000 

Nova Gorica 

2.000,00 

4 
Delpinova ul. 20, Nova 

Gorica 

5.000,00 

 

 

1.1.4. Zavarovanje vloma in ropa: 

 

Za škode, do katerih bi prišlo, ker bi bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali 

poškodovane pri vlomu (vlomna tatvina) ali ropu oz. pri poskusu teh dejanj – se zavaruje 

NA PRVI RIZIKO vsa oprema s stroji in aparati ter ostali inventar v skladu z tabelo “MONG 

PODATKI 2019« list »UPRAVA«, tabela “Dodatne nevarnosti in vlom” 

Zavarovalno kritje se razširi za lokacijo Trg Edvarda Kardelja 1, pri umetniških delih in 

opremi, na tatvino in fizične poškodbe, ki jih zagrešijo obiskovalci na 1. riziko do 5.000,00 

EUR.  (ponudnik lahko kritje za fizične poškodbe obiskovalcev ponudi tudi v drugi 

zavarovalni vrsti) 

Protivlomni sistemi na lokaciji Trg Edvarda Kardelja 1: protivlomni sistem povezan z 

varnostnim centrom, fizično varovanje 24 ur 
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1.1.5. Zavarovanje splošne odgovornosti 

Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe 

uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki 

izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, vključeni so tudi 

odškodninski zahtevki zaposlenih delavcev (delodajalčeva odgovornost), ne glede na vrsto 

zaposlitve, zaradi škod, ki imajo za posledico: 

- telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje osebe) 

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

Zavarovalna vsota za osebe                                                    300.000,00 EUR 

Zavarovalna vsota za stvari                                                       70.000,00  EUR 

Zavarovalna vsota za čiste premoženjske škode                        20.000,00 EUR 

 

-  soudeležba pri škodi je odkupljena 

-  letni agregat je tri-kratnik zavarovalne vsote  

➢ območje kritja: Slovenija 

 

➢ zavarovalno kritje se valorizira 

 

➢ Zavarujejo se tudi dodatni nevarnostni viri – zahteva se kritje za škode, ki ne izvirajo neposredno 

iz dejavnosti pravne osebe, vendar je pravna oseba v skladu z Obligacijskim zakonikom 

odgovorna zanje: organizacija sprejemov in dogodkov v okviru dejavnosti zavoda (100 

dogodgov v letu z povprečnim številom obiskovalcev: 50), škode v zvezi z rednim vzdrževanjem 

okolice objekta, škode v zvezi z delovanjem potniških dvigal – 1 dvigalo… 

 

➢ Zvaruje se odgovornost iz posesti nepremičnin – odgovornost lastnika in najemodajalca: 

prireditvene dvorane, in ostalih prostorov, ki se občasno ali trajno oddajajo v najem tretjim osebam  

- Uprava MONG občasno oddaja v najem dvorano mestnega sveta, ki ima kapaciteto 

200 oseb in še dve sejni sobi; v skupnem obsegu 420 m2 

- Kvadratura ostalih nepremičnin v lasti MONG, ki se oddajajo v trajen ali občasen najem: 

2.667,65 m2 

➢ Zavaruje se odgovornosti iz naslova dejavnosti redarske službe Mestne občine Nova Gorica – 

5 redarjev (že upoštevani v skupnem številu zaposlenih v tabeli »Uprava«) 

  

➢ Zavaruje se odgvornost iz naslova upravitelja javnih površin (3 osebe na MONG se ukvarjajo s 

tem): Zelenice, parkirišča, pločniki, trgi…: 81755 m2.  Otroška igrišča z igrali: 9000 m2.   Ceste, 

javne poti, kolesarske steze: 338 km  

 

Občina ima nekaj manj kot 32.000 prebivalcev  

 

 

1.1.6.  ZAVAROVANJE MOTORNIH VOZIL (priloga »UPRAVA VOZILA«) 

  

Vrednost vozil v prilogi vključuje vso opremo, ki je tovarniško in naknadno vgrajena v vozilo (pri vozilih 

medobčinske uprave – redarskih vozilih, so to tudi strešne luči in nalepke vozil…) 
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Vozila se zavarujejo v skladu z oznako v tabeli (DA/NE): 

           - obvezno - AO zavarovanje s podvojenimi zavarovalnimi vsotami  

           - AO plus  

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

            - Osnovno kasko zavarovanje AKA, ki vključuje tudi riziko kraje vozila, požara (ne glede na  

vzrok) in elementarnih nesreč, ter stroške reševanja vozila na kraju nezgode in prevoz poškodovanega 

vozila do sedeža zavarovanca ali do pooblaščenega serviserja. 

 

           -  Ni vpliva na bonus in ni soudeležbe pri škodi iz naslova: požar in elementarne nesreče, tatvina. 

 

            -  Delni avtomobilski kasko (ni vpliva na bonus, ni odbitne franšize)  

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

Avtomobilska asistenca ki vsebuje:  »osnovni paket« s kritjem doma in v tujini za najmanj: 

pomoč na cesti (delo do ene ure), reševanje vozila (do 500,00 EUR), vleka in prevoz vozila 

(do 500,00 EUR), dostava rezervnih delov v tujino, nadomestno vozilo – najem do popravila, 

največ 48 ur) 

 

- Nezgodno zavarovanje za voznika in potnike z zavarovalnimi vsotami: za primer smrti 

15.000,00; za invalidnost 30.000,000 EUR.  

 

           Vozila naj imajo 50% bonus na AO in AK zavarovanje. Bonus/malus sistem je individualen – po 

vozilu. 

   

 

1.2. ZAVAROVANJE OPREME IN ODGOVORNOSTI CIVILNE ZAŠČITE 

1.2.1.  POŽARNO ZAVAROVANJE OPREME CIVILNE ZAŠČITE: 

 

Za temeljne požarne nevarnosti: uničenje ali poškodbo zavarovanih gradbenih objektov, 

opreme, potrošnega materiala, drobnega inventarja in zalog, zaradi naslednjih temeljnih 

nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila 

ali premičnega delovnega stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije – se 

na dogovorjeno vrednost zavaruje oprema na prostem po priloženi tabeli: »MONG podatki 

2019« pod listom »UPRAVA CIVILNA ZAŠČITA«.  

Zavarovalni kraj so različe lokacije po Sloveniji, kjer se oprema dejansko uporablja ob naravnih 

in drugih nesrečah.  

- Zavarujejo se dodatne požarne nevarnosti v skladu s tabelo »Dodatne nevarnosti in vlom« 

 

 

1.2.2. ALL RISK ZAVAROVANJE STROJNE IN ELEKTRO OPREME KI SE PRENAŠA: 

Strojelomno zavarovanje, požarno zavarovanje, ter zavarovanje vloma in ropa 

Na dogovorjeno vrednost zavaruje vsa strojna in elektro oprema za zaščito in reševanje, po 

seznamu v skladu s tabelo »MONG PODATKI 2019« list »UPRAVA CIVILNA ZAŠČITA« 

(oprema se prenaša – območje kritja je Slovenija in Italija) za naslednje rizike: 
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Strojelom: Za vsako nenadno ali nepričakovano uničenje ali poškodovanje elektronske opreme, 

strojev in aparatov, zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji  ali materialu, delovanja 

električne energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, udarca ali prevrnitve in 

drugih vzrokov.  

Požar: Za temeljne požarne nevarnosti: uničenje ali poškodbo, opreme zaradi naslednjih 

temeljnih nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega 

motornega vozila ali premičnega delovnega stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in 

demonstracije.  

Vlom, rop: Za škode, do katerih bi prišlo, ker bi bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali 

poškodovane pri vlomu (vlomna tatvina) ali ropu oz. pri poskusu teh dejanj. 

Zavaruje se tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah. 

Odkupi se soudeležba pri škodi – franšiza. 

 

1.2.3. Zavarovanje splošne odgovornosti 

Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe 

uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki 

izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, vključeni so tudi 

odškodninski zahtevki zaposlenih delavcev (delodajalčeva odgovornost) zaradi škod, ki 

imajo za posledico: 

- telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje osebe) 

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

Zavarovalna vsota za osebe                                                    300.000,00 EUR 

Zavarovalna vsota za stvari                                                        70.000,00  EUR 

 

-  soudeležba pri škodi je odkupljena 

-  letni agregat je tri-kratnik zavarovalne vsote  

➢ območje kritja: Evropa 

➢ zavarovalno kritje se valorizira 

 

Število zaposlenih: 1 (ni upoštevan v skupnem številu zaposlenih občine) 

Število članov – neprofesionalno članstvo: 50 

 

 

1.3. ZAVAROVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI.  

ZAVAROVALEC: POSAMEZNA KRAJEVNA SKUPNOST 

ZAVAROVANEC: POSAMEZNA KRAJEVNA SKUPNOST, SOZAVAROVANA: MESTNA 

OBČINA NOVA GORICA 

 Vrednost premoženja posamezne krajevne skupnosti se nahaja v priloženi tabeli »MONG podatki 

2019«, pod listom »KRAJEVNE SKUPNOSTI« 

 

Ponudnik ki bo dejansko izbran na javnem naročilu, bo moral pripraviti zavarovalne police po posamezni 

krajevni skupnosti. 
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Zavaruje se premoženje naslednjih krajevnih skupnosti, za v nadaljevanju navedene rizike – 

zavarovalne vrste: 

 

št. 

naziv KS naslov p.št. kraj Davčna št.  

1 KS BRANIK Branik 75 5295 BRANIK 30284058 

2 KS OZELJAN Ozeljan 92 5261 ŠEMPAS 64762963 

3 KS RAVNICA Ravnica 9 5251 GRGAR 30275601 

4 KS ROŽNA 

DOLINA 

Vipavska cesta 16 

b 

5000 NOVA 

GORICA 

26849267 

5 KS TRNOVO Trnovo 39 5252 TRNOVO 97310476 

6 KS KROMBERK-

LOKE 

Ulica Vinka 

Vodopivca 90 

5000 NOVA 

GORICA 

91634202 

7 KS NOVA 

GORICA 

Erjavčeva 4 5000 NOVA 

GORICA 

84832541 

 

8 

KS GRGARSKE 

RAVNE-BATE 

Grgarske Ravne 

30 

5251 GRGAR 89109996 

9 KS SOLKAN Trg Jožeta 

Srebrniča 7 

5250 SOLKAN 56544146 

10 KS DORNBERK GREGORČIČEVA 

UL. 13 

5294 DORNBERK 42550599 

11 KS PRVAČINA PRVAČINA 48 5297 PRVAČINA 13725378 

 

 

Zavarovalno kritje v skladu s tem javnim naročilom za posamezno krajevno skupnost začne z 

naslednjimi datumi (ponudnik naj v ponudbi navede letno premijo): 

 

 KRAJEVNA SKUPNOST ZAV. VRSTA DATUM ZAČETKA ZAV. 

KRITJA (ob 00:00 uri) 

1 KS IZ GORNJE TABELE POD 

ZAPOREDNO ŠTEVILKO OD 1 DO 

VKLJUČNO 9 

Vse zav. vrste 1.7.2019 

2 KS DORNBERK Vse zav. vrste 1.7.2020 

3 KS PRVAČINA Vse zav. vrste 1.7.2020 

 

1.3.1.  Požarno zavarovanje: 

 

ZAVARUJEJO SE VSE KRAJEVNE SKUPNOSTI, V SKLADU S SPODNJIMI NAVODILI IN 

PRILOŽENO EXCELL TABELO »MONG PODATKI 2019« - LIST “KRAJEVNE SKUPNOSTI” 

glej podatke za posamezno krajevno skupnost: 

Za temeljne požarne nevarnosti: uničenje ali poškodbo zavarovanih gradbenih objektov, 

opreme, inventarja, potrošnega materiala, drobnega inventarja…., zaradi naslednjih temeljnih 

nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila 



8 

 

ali premičnega delovnega stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije – Se v 

skladu s tabelo »MONG podatki 2019« na dogovorjeno novo vrednost zavarujejo gradbeni 

objekti. Oprema se zavaruje na dogovorjeno vrednost.  

Oprema na prostem se zavaruje na dogovorjeno vrednost samo za temeljne požarne nevarnosti 

in vandalizem in samo pri krajevnih skupnostih, kjer je podatek naveden – zav. vsota za opremo 

na prostem in zav. vsota za vandalizem.  

V vrednosti vseh objektov je vključena tudi mehanska oprema zgradbe (instalacije, dvigala…).  

- Zavarujejo se dodatne požarne nevarnosti: V SKLADU S PRILOŽENO TABELO »MONG 

podatki 2019« list KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 

Posebnosti po posamezni krajevni skupnosti: 

 

ŠT. KRAJEVNA SKUPNOST POSEBNOST 

 KS BRANIK Zavaruje se udarec neznanega vozila v objekte treh 

avtobusnih čakalnic na 1. riziko do 2.000,00 po čakalnici. 

Zavaruje se indirektni udar strele za instalacije in 

avtomatiko centralne kurjave na lokaciji Branik 75, na 1. 

riziko do 5.000,00 EUR  

 KS RAVNICA AVTOBUSNA POSTAJA: Zavaruje se riziko udarca 

neznanega vozila na 1. r. do 2.000,00 EUR; zavaruje se 

vandalizem (razbitje stekla vključeno) na 1. riziko do 

2.000,00 EUR  

 KS PRVAČINA Zavaruje se tudi riziko potresa z 2% odbitno franšizo.  

 KS DORNBERK Zavaruje se tudi oprema na prostem – otroško igrišče na 

dog. vred. 4.631,00 EUR  

 

 

  

1.3.2.  Zavarovanje vloma in ropa: 

 

ZAVARUJEJO SE KRAJEVNE SKUPNOSTI V SKLADU S SPODNJIMI NAVODILI IN 

PRILOŽENO EXCEL TABELO »MONG PODATKI 2019« - glej podatke za posamezno krajevno 

skupnost (kjer podatka ni, se riziko ne zavaruje): 

Za škode, do katerih je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali 

poškodovane pri vlomu (vlomna tatvina) ali ropu oz. pri poskusu teh dejanj – se zavaruje 

NA PRVI RIZIKO vsa oprema s stroji in aparati, ter ostali inventar, v skladu z zavarovalnimi 

vsotami določenimi za posamezno lokacijo – kot določeno v prilogi »MONG PODATKI 

2019«, list KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 

1.3.3. Zavarovanje stekla: 

 

Neodvisno od vzroka razbitja (vandalizem vključen) se zavarujejo vse vrste stekla (tudi 

fasadno steklo, ter strešna okna – kupole), steklene vitrine, steklo v vratih in keramike 

(školjke, pisoarji in umivalniki), ter ogledala, na prvi riziko do zavarovalne vsote po škodnem 

dogodku, kot navedeno v spodnji tabeli, z letnim agregatom 2x zavarovalna vsota. (Glej 

excell in spodnjo tabelo) 
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Lokacija Zav. vsota 

KS NOVA GORICA, Erjavčeva ul. 4, 5000 

Nova Gorica 

3.000,00 

KS ROŽNA DOLINA – Avtobusna 

postajališča 7 enot 

7 X 180,00 EUR  

 

 

1.3.4. Zavarovanje splošne odgovornosti 

Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe 

uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki 

izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, vključeni so tudi 

odškodninski zahtevki zaposlenih delavcev (delodajalčeva odgovornost), ne glede na vrsto 

zaposlitve, zaradi škod, ki imajo za posledico: 

- telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje osebe) 

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

Zavarovalna vsota za osebe                                                    300.000,00 EUR 

Zavarovalna vsota za stvari                                                       50.000,00  EUR 

-  soudeležba pri škodi je odkupljena 

-  letni agregat je tri-kratnik zavarovalne vsote  

➢ -  11 NEPROFESIONALNIH PREDSEDNIKOV KS (niso upoštevani v št. zaposlenih v tabeli 

»UPRAVA«)  

 

➢ območje kritja: Slovenija 

 

➢ zavarovalno kritje se valorizira 

 

➢ Zavarujejo se tudi dodatni nevarnostni viri – zahteva se kritje za škode, ki ne izvirajo neposredno 

iz dejavnosti pravne osebe, vendar je pravna oseba v skladu z Obligacijskim zakonikom 

odgovorna zanje: škode v zvezi z rednim vzdrževanjem okolice objekta… 

 

➢ Zvaruje se tudi odgovornost iz posesti nepremičnin – odgovornost lastnika in najemodajalca: 

prireditvenih dvoran, zadružnih domov in ostalih prostorov: Krajevne skupnosti oddajajo prostore, ki 

jih imajo v upravljanju v (odplačni ali neodplačni) najem tretjim osebam: 

 

 KRAJEVNA SKUPNOST KVADRATURA 

PROSTOROV, KI SE 

ODDAJAJO 

DVORANE - KAPACITETA 

OSEB 

1 KS BRANIK 1300 m2 

 

500 

2 KS OZELJAN 716 m2 

 

200 

3 KS RAVNICA 235 m2 

 

/ 

4 KS ROŽNA DOLINA 400 m2 

 

/ 
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5 KS TRNOVO 900 m2 300 

6. KS KROMBERK - LOKE 548 m2 300 

7. KS NOVA GORICA 276 m2  

 

/ 

8. KS GRGARSKE RAVNE 

 

239 m2 120 

9. KS SOLKAN 1700 M2 600 

10. KS DORNBERK 200 m2 / 

11. KS PRVAČINA 1170 m2 600 

 

 

SKLOP 2: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA GORIŠKE KNJIŽNICE FRANCETA BEVKA 

(ZAVAROVALEC: GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA; ZAVAROVANEC: GORIŠKA 

KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA) 

 

 

 

2. ZAVAROVANJE PREMOŽENJA GORIŠKE KNJIŽNICE FRANCETA BEVKA, Trg Edvarda 

Kardelja 4, 5000 Nova Gorica 

Podatki o premoženju se nahajajo v priloženi tabeli »MONG podatki 2019« pod listom 

»KNJIŽNICA« 

 

2.1. Požarno zavarovanje: 

 

Za temeljne požarne nevarnosti: uničenje ali poškodbo zavarovanih gradbenih objektov, 

opreme, potrošnega materiala in drobnega inventarja, zaradi naslednjih temeljnih nevarnosti: 

požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila ali 

premičnega delovnega stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije – se na 

dogovorjeno novo vrednost zavarujejo po priloženi tabeli »MONG podatki 2019« pod listom 

»KNJIŽNICA« gradbeni objekti; oprema se zavaruje na dogovorjeno vrednost. V vrednosti vseh 

objektov je vključena tudi mehanska oprema zgradbe (instalacije, dvigala…).  

- Knjige se zavarujejo na taksirano vrednost v skladu s podatkom v tabeli »MONG podatki 2019« 

pod listom »KNJIŽNICA« 

- Zavarujejo se dodatne požarne nevarnosti v skladu s tabelo »Dodatne nevarnosti in vlom« 

 

Protipožarni sistemi Goriške Knjižnice Franceta Bevka: protipožarni alarm – detektorji dima -  

povezan z varnostno službo. 

 

2.2. Strojelomno zavarovanje: 

Za vsako nenadno ali nepričakovano uničenje ali poškodovanje mehanske opreme objekta, 

elektronske opreme, strojev in aparatov, zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji  ali 

materialu, delovanja električne energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, 

udarca ali prevrnitve in drugih vzrokov se na dogovorjeno vrednost zavaruje vsa oprema v 

skladu s tabelo »MONG PODATKI 2019« list »KNJIŽNICA« 



11 

 

Kot zavarovalno vsoto za zavarovanje strojeloma na mehanski opremi objekta se določi 8% 

od vrednosti objekta. 

Zavaruje se tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah. 

Odkupi se soudeležba pri škodi – franšiza.  

 

2.3. Računalniško zavarovanje: 

Na dogovorjeno vrednost se zavarujejo elektronski računalniki v skladu s tabelo »MONG 

PODATKI 2019« list »KNJIŽNICA”.  

Prenosni računalniki se zavarujejo tudi na prenosu in prevozu, ter za riziko prometne 

nesreče. Območje kritja za prenosnike je Evropa. 

Zavaruje se stroške ponovnega vnosa podatkov na pomnilniške medije in ponovnega 

vnosa programske opreme v višini 1.000,00 EUR po škodnem primeru. 

Zavaruje se tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah. 

Odkupi se soudeležba pri škodi – franšiza.  

 

2.4. Zavarovanje stekla: 

 

Neodvisno od vzroka razbitja (vandalizem vključen) se zavarujejo vse vrste stekla (tudi 

fasadno steklo, ter strešna okna – kupole, steklene vitrine) in keramike (školjke, pisoarji in 

umivalniki), steklo v vratih, ter ogledala, na lokaciji: 

 - Nova Gorica na prvi riziko do zavarovalne vsote 15.000,00 po škodnem dogodku, z letnim 

agregatom 2x zavarovalna vsota. 

 

Na lokaciji Nova Gorica se zavarujejo se tudi svetlobna telesa – luči vgrajene v tlak zunaj 

stavbe na 1. riziko do 5.000,00 EUR. 

 

2.5. Zavarovanje vloma in ropa: 

Za škode, do katerih bi prišlo, ker bi bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali 

poškodovane pri vlomu (vlomna tatvina) ali ropu oz. pri poskusu teh dejanj – se zavaruje 

NA PRVI RIZIKO vsa oprema (kamor spadajo tudi knjige) s stroji in aparati ter ostali inventar 

v skladu z tabelo “MONG PODATKI 2019« list »KNJIŽNICA«, tabela “Dodatne nevarnosti 

in vlom” 

Zavarovalno kritje se razširi pri umetniških delih in opremi, na navadno tatvino in fizične 

poškodbe, ki jih zagrešijo obiskovalci na 1. riziko do 15.000,00 EUR.  (ponudnik lahko 

kritje za fizične poškodbe obiskovalcev ponudi tudi v drugi zavarovalni vrsti) 

2.6. Zavarovanje splošne odgovornosti 

Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe 

uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki 

izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, vključeni so tudi 

odškodninski zahtevki zaposlenih delavcev (delodajalčeva odgovornost) ne glede na vrsto 

zaposlitve, zaradi škod, ki imajo za posledico: 
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- telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje osebe) 

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

Zavarovalna vsota za osebe                                                    170.000,00 EUR 

Zavarovalna vsota za stvari                                                       50.000,00  EUR 

 

 

-  soudeležba pri škodi je odkupljena 

-  letni agregat je tri-kratnik zavarovalne vsote  

➢ območje kritja: Evropa 

➢ zavarovalno kritje se valorizira 

➢ Zavarujejo se tudi dodatni nevarnostni viri – zahteva se kritje za škode, ki ne izvirajo neposredno 

iz dejavnosti pravne osebe, vendar je pravna oseba v skladu z Obligacijskim zakonikom 

odgovorna zanje: dogodkov v okviru dejavnosti zavoda, škode v zvezi z rednim vzdrževanjem 

okolice objekta, škode v zvezi z delovanjem potniških in tovornih dvigal (1 tovorno in 1 potniško 

dvigalo) 

➢ Odgovornost organizatorja prireditev v knjižnici: 350 prireditev na leto, z povprečno 30 

obiskovalci na prireditev 

➢ Odgovornost najemodajalca nepremičnine: 150 m2 prostorov v knjjižnici se občasno oddaja v 

najem tertjim osebam 

 

 

2.7.  ZAVAROVANJE MOTORNIH VOZIL (PRILOGA “KNJIŽNICA VOZILA”) 

 

Vrednost vozil v prilogi vključuje vso tovarniško in kasneje vgrajeno opremo. 

 

Vozila se zavaruje v skladu s tabelo: 

           - obvezno - AO zavarovanje s podvojenimi zavarovalnimi vsotami (zavarujejo se vsa vozila) 

           - AO plus (zavarujejo se vsa vozila) 

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

            - Osnovno kasko zavarovanje AKA, ki vključuje tudi riziko kraje vozila, požara (ne glede na  

vzrok) in elementarnih nesreč, ter stroške reševanja vozila na kraju nezgode, in prevoz poškodovanega 

vozila do sedeža zavarovanca ali do pooblaščenega serviserja 

 

           - Ni vpliva na bonus in ni soudeležbe pri škodi iz naslova: požar in elementarne nesreče, tatvina. 

 

            -  Delni avtomobilski kasko (ni vpliva na bonus, ni odbitne franšize)  

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

Avtomobilska asistenca ki vsebuje:  »osnovni paket« s kritjem doma in v tujini za najmanj: 

pomoč na cesti (delo do ene ure), reševanje vozila (do 500,00 EUR), vleka in prevoz vozila 

(do 500,00 EUR), dostava rezervnih delov v tujino, nadomestno vozilo – najem do popravila, 

največ 48 ur). Pri bibliobusu se v okviru asistence ne zahteva nadomestnega vozila. 

 

- Nezgodno zavarovanje za voznika in potnike z zavarovalnimi vsotami: za primer smrti 

15.000,00; za invalidnost 30.000,000 EUR.  
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- Pravna zaščita zaradi uporabe mot. vozila z zavarovalno vsoto 4.500,00 EUR 

 

           Vozila naj imajo 50% bonus na AO in AK zavarovanje. Bonus/malus sistem je individualen – po 

vozilu. 

  

 

SKLOP 3: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA GASILSKE ENOTE NOVA GORICA 

(ZAVAROVALEC: GASILSKA ENOTA NOVA GORICA; ZAVAROVANEC: GASILSKA ENOTA 

NOVA GORICA) 

 

 

3.  ZAVAROVANJE PREMOŽENJA GASILSKE ENOTE NOVA GORICA, Sedejeva ulica 9, 5000 

Nova Gorica 

Podatki o premoženju se nahajajo v priloženi tabeli »MONG podatki 2019« pod listi 

»GENG«, GENG VOZILA, GENG PLOVILA, GENG ALL RISK. 

 

Zavarovalno kritje v skladu s tem javnim naročilom se za Gasilsko enoto Nova Gorica začne z 

1.7.2019 ob 00:00 uri, razen za plovila – glej excell tabelo za datum začetka zav. kritja plovil. 

(ponudnik naj v ponudbi navede letno premijo): 

 

3.1. Požarno zavarovanje: 

 

Za temeljne požarne nevarnosti: uničenje ali poškodbo zavarovane, opreme, potrošnega 

materiala, drobnega inventarja, zaradi naslednjih temeljnih nevarnosti: požara, strele, 

eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega 

stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije – se na dogovorjeno vrednost 

zavaruje oprema po priloženi tabeli »MONG podatki 2019« pod listom »GENG« 

- Zavarujejo se dodatne požarne nevarnosti v skladu s tabelo »Dodatne nevarnosti in vlom« 

 

 

3.2. All risk zavarovanje opreme (požar, strojelom, vlom): 

Oprema iz seznama - priloge GENG ALL RISK se zavaruje na način all risk, pri čemer mora 

zavarovalno kritje vsebovati najmanj: 

Strojelom: Za vsako nenadno ali nepričakovano uničenje ali poškodovanje elektronske opreme, 

strojev in aparatov, zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji  ali materialu, delovanja 

električne energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, udarca ali prevrnitve in 

drugih vzrokov.  

Požar: Za temeljne požarne nevarnosti: uničenje ali poškodbo, opreme zaradi naslednjih 

temeljnih nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega 

motornega vozila ali premičnega delovnega stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in 

demonstracije.  

Vlom, rop: Za škode, do katerih bi prišlo, ker bi bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali 

poškodovane pri vlomu (vlomna tatvina) ali ropu oz. pri poskusu teh dejanj. 

Zavaruje se tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah. 
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Odkupi se soudeležba pri škodi – franšiza.  

 

3.3. Zavarovanje vloma in ropa: 

 

Za škode, do katerih bi prišlo, ker bi bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali 

poškodovane pri vlomu (vlomna tatvina) ali ropu oz. pri poskusu teh dejanj – se zavaruje 

NA PRVI RIZIKO vsa oprema s stroji in aparati ter ostali inventar v skladu z tabelo “MONG 

PODATKI 2019« list »GENG«, tabela “Dodatne nevarnosti in vlom” 

 

3.4.     Računalniško zavarovanje: 

 

Na dogovorjeno vrednost se zavaruje računalniška oprema, v skladu s tabelo »MONG 

PODATKI 2019« zavihek GENG. 

Zavaruje se stroške ponovnega vnosa podatkov v višini 1.000,00 EUR po škodnem primeru. 

Pri zavarovanju prenosnikov mora biti v zavarovanje vključena škoda na prenosu in prevozu, 

ter v prometni nezgodi. Območje kritja je Evropa. 

Dodatno se zavaruje amortizirana vrednost pri delnih škodah.  

             Odbitna franšiza - soudeležba se odkupi.  

 

 

3.5. Zavarovanje splošne odgovornosti 

Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe 

uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki 

izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, vključeni so tudi 

odškodninski zahtevki zaposlenih delavcev (delodajalčeva odgovornost), ne glede na vrsto 

zaposlitve, zaradi škod, ki imajo za posledico: 

- telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje osebe) 

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

Zavarovalna vsota za osebe                                                    300.000,00 EUR 

Zavarovalna vsota za stvari                                                     300.000,00  EUR 

 

-  soudeležba pri škodi je odkupljena 

-  letni agregat je tri-kratnik zavarovalne vsote  

➢ območje kritja: Evropa 

➢ zavarovalno kritje se valorizira 

➢ Zavarujejo se tudi dodatni nevarnostni viri – zahteva se kritje za škode, ki ne izvirajo neposredno 

iz dejavnosti pravne osebe, vendar je pravna oseba v skladu z Obligacijskim zakonikom 

odgovorna zanje: dogodki v okviru dejavnosti zavoda, škode v zvezi z rednim vzdrževanjem 

okolice objekta…. 

➢ Zavaruje se odgovornost za občasno oddajanje črpalk in potapljaške opreme v neodplačni 

najem. Znotraj Gasilske enote Nova Gorica je določen skrbnik potapljaške opreme - ena oseba 

in skrbnik črpalk - ena oseba. Omenjene osebe ne opravljajo vzdržavanja opreme ampak 
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skrbijo, da se oprema redno pregleduje ter servisira s strani zunanjih pooblaščenih serviserjev. 

 

 

3.6.  ZAVAROVANJE MOTORNIH VOZIL (PRILOGA “GENG VOZILA”) 

 

Ponudnik naj v ponudbi – vzorcu police - navede letno premijo in zahtevana zavarovalna kritja za vsako 

posamezno vozilo in za vsa vozila skupaj (rekapitulacija letne premije) !   

  

Pri motornih vozilih nabavna vrednost vključuje vso opremo vozila, pri specialnih vozilih tudi gasilske 

naprave in opremo vozila, ter zunanje nalepke in opozorilne luči, zato mora kasko kritje vključevati tudi 

navedene elemente vozil.  

 

Vozila se zavaruje v skladu z oznako v tabeli (DA/NE): 

           - obvezno - AO zavarovanje s podvojenimi zavarovalnimi vsotami  

           - AO plus  

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

            - Osnovno kasko zavarovanje AKA, ki vključuje riziko požara (ne glede na  vzrok) in elementarnih 

nesreč, ter stroške reševanja vozila na kraju nezgode, in prevoz poškodovanega vozila do sedeža 

zavarovanca ali do pooblaščenega serviserja. Kritja rizika tatvine se ne zahteva. 

- Zavarovana mora biti vsa oprema in naprave gasilskih vozi (ki je tudi vključena v podanih 

cenah) – tudi tista, ki ni fiksno spojena z vozilom in je namenjena za uporabo v in zunaj vozila. 

Seznam opreme in naprav, (po posameznem vozilu), ki je predmet kasko zavarovanja, bo 

prejel ponudnik, ki bo izbran na javnem naročilu. 

 

           - Soudeležba - odbitna franšiza se odkupi. Ni vpliva na bonus pri škodi iz naslova: požar in 

elementarne nesreče. 

 

            -  Delni avtomobilski kasko (ni vpliva na bonus, ni franšize)  

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

- Nezgodno zavarovanje za voznika in potnike z zavarovalnimi vsotami: za primer smrti 

15.000,00; za invalidnost 30.000,000 EUR.  

 

- STROJELOM na vozilu in nadgradnji, ter delovnih napravah in opremi. Zavarovana mora biti 

vsa oprema in naprave gasilskih vozil (ki je tudi vključena v podanih cenah) – tudi tista, ki ni 

fiksno spojena z vozilom, in je namenjena za uporabo v in zunaj vozila. Seznam opreme in 

naprav, (po posameznem vozilu), ki je predmet STR zavarovanja, bo prejel ponudnik, ki bo 

izbran na javnem naročilu. 

Strojelom se zavaruje na vozilih, kjer je v priloženi tabeli podana zav. vsota. 

 

           Vozila naj imajo 50% bonus na AO in AK zavarovanje.  Bonus/malus sistem je individualen – po 

vozilu. 

 

 

3.7. ZAVAROVANJE PLOVIL GENG 

Glej priloženo tabelo “GENG PLOVILA” 
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SKLOP 4: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA ZDRAVSTVENEGA DOMA OSNOVNO VARSTVO  

NOVA GORICA 

ZAVAROVANEC: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA; ZAVAROVALEC ZDRAVSTVENI DOM 

NOVA GORICA 

 

Zavarovanje premoženja Zdravstvenega doma osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva ulica 

4, 5000 Nova Gorica 

 

 

Podatki o premoženju se nahajajo v priloženi tabeli »ZD NOVA GORICA« pod listom »ZD 

N.G. PODATKI« 

 

4.1. Požarno zavarovanje: 

Za temeljne požarne nevarnosti: uničenje ali poškodbo zavarovanih gradbenih objektov, 

opreme, potrošnega materiala, drobnega inventarja in zalog, zaradi naslednjih temeljnih 

nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega 

vozila ali premičnega delovnega stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in 

demonstracije – se na dogovorjeno novo vrednost zavarujejo gradbeni objekti, na 

dogovorjeno vrednost pa oprema ter zaloge. V vrednosti vseh objektov je vključena tudi 

mehanska oprema zgradbe (instalacije, dvigala…).  

Zavarovalna vsota za zaloge rezervnih delov, zdravil in sanitetnega materiala je 

dogovorjena vrednost teh zalog. Zaloge se zavarujejo na flotantni način, v priloženi tabeli je 

navedena povprečna mesečna vrednost zalog. 

 

- Zavarujejo se dodatne požarne nevarnosti v skladu s tabelo»ZD NOVA GORICA« pod 

listom »DOD. NEVARNOSTI IN VLOM« 

 

4.2. Strojelomno zavarovanje:        

Za vsako nenadno ali nepričakovano uničenje ali poškodovanje elektronske opreme, strojev 

in aparatov, zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji  ali materialu, delovanja 

električne energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, udarca ali prevrnitve 

in drugih vzrokov, se na dogovorjeno vrednost zavarujejo vsi stroji in aparati po seznamu v  

tabeli »ZD NOVA GORICA« - list »ZD N.G. STROJELOM« 

Zavaruje se tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah. 

Odkupi se soudeležba pri škodi – franšiza.  

4.3. Zavarovanje vloma: 

 

Za škode, do katerih je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali 

poškodovane pri vlomu (vlomna tatvina) ali ropu oz. pri poskusu teh dejanj – se zavaruje 

NA PRVI RIZIKO vsa oprema s stroji in aparati ter ostali inventar in zaloge v skladu z tabelo 

Dod. nevarnosti in vlom v prilogi »ZD NOVA GORICA«  
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Pri kritju višjih stroškov popravila na objektu in opremi ob vlomu, mora biti krita tudi 

škode na steklu in steklenih površinah.  

 

4.4. Zavarovanje splošne odgovornosti (glej prilogo: »ZD NOVA GORICA« list 

»Zaposleni«): 

 

Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe 

uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki 

izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, vključeni so tudi 

odškodninski zahtevki zaposlenih delavcev (delodajalčeva odgovornost) ne glede na vrsto 

zaposlitve, zaradi škod, ki imajo za posledico: 

- telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje osebe) 

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

Zavarovalna vsota za osebe                                                   200.000,00 EUR 

Zavarovalna vsota za stvari                                                       20.000,00 EUR 

Zavarovalna vsota za čiste premoženjske škode                      10.000,00 EUR 

 

-  območje kritja je Slovenija, 

-  soudeležba pri škodi je odkupljena 

-  letni agregat je tri-kratnik zavarovalne vsote  

-  zavarovalno kritje se valorizira 

- zavarujejo se tudi dodatni nevarnostni viri – zahteva se kritje za škode, ki ne izvirajo 

neposredno iz dejavnosti pravne osebe, vendar je pravna oseba v skladu z Obligacijskim 

zakonikom odgovorna zanje (npr. zdrs snega s strehe, škoda v zvezi z rednim vzdrževanjem 

objekta in okolice, škode iz naslova uporabe osebnih dvigal (3 dvigala). 

- zavaruje se odgovornost lastnika in najemodajalca nepremičnine: skupno se 512 m2 površin 

oddaja v v najem tretjim osebam. 

-  število vseh zaposlenih: 287 zaposlenih in 27 pogodbenikov 

 

4.5. Zavarovanje zdravniške odgovornosti  

glej prilogo: »ZD NOVA GORICA« list »ZD N.G. Zaposleni«): 

 

 

Zavaruje se poklicna odgovornost zdravnikov, ne glede na vrsto zaposlitve, z odbitno franšizo 

10% od škode, vendar najmanj 150,00 EUR in največ 3.500,00 EUR, pri vsaki škodi, ter letnim 

agregatom: trojno zavarovalno vsoto.  

V številu zdravnikov so vključeni tudi zdravniki – zunanji partnerji, ki delajo po podjemnih 

oziroma drugih individualnih pogodbah. 

Zavarovalna vsota: 

- 200.000,00 EUR 
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- zavarovalno kritje se valorizira 

- območje kritja je Slovenija 

- sprožilec kritja: škodni dogodek 

-  vključene so škode v povezavi z okužbami z MRSA, salmonelo, legionelo 

- vključena škoda zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti  

- vključena škoda zaradi kršitve pravice pacienta do upoštevanja vnaprej izražene volje 

 

-  vključene so telesne poškodbe iz naslova napak medicinsko tehničnega osebja – (sestre, 

tehniki, srednja in višja izobrazba…)  

 

4.6. Zavarovanje vozil: 

 

Seznam vozil z vsemi podatki je priložen – priloga: »ZD NOVA GORICA«, list »VOZILA« 

 

Ponudnik naj v ponudbi – vzorcu police - navede letno premijo in zahtevana zavarovalna kritja za vsako 

posamezno vozilo in za vsa vozila skupaj. 

  

Pri motornih vozilih nabavna vrednost vključuje vso opremo vozila, pri specialnih vozilih tudi medicinsko 

opremo vozila, z zunanjimi nalepkami in opozorilnimi lučmi, zato mora kasko kritje vključevati tudi 

navedene elemente vozil.  

 

Vozila se zavaruje v skladu z oznako v tabeli (DA/NE): 

           - obvezno - AO zavarovanje s podvojenimi zavarovalnimi vsotami  

           - AO plus  

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

            - Osnovno kasko zavarovanje AKA, ki vključuje tudi riziko kraje vozila, požara (ne glede na  

vzrok) in elementarnih nesreč, ter stroške reševanja vozila na kraju nezgode, in prevoz poškodovanega 

vozila do sedeža zavarovanca ali do pooblaščenega serviserja 

 

           - Soudeležba - odbitna franšiza se odkupi. Ni vpliva na bonus pri škodi iz naslova: požar in 

elementarne nesreče, tatvina. 

 

            -  Delni avtomobilski kasko (ni vpliva na bonus, ni odbitne franšize)  

 

           Vozila naj imajo 50% bonus na AO in AK zavarovanje. Bonus/malus sistem je individualen – po 

vozilu. 

 

4.7.  Kolektivno nezgodno zavarovanje: 

Zaposleni v Zdravstvenem domu Nova Gorica, se v skladu s kolektivno pogodbo za delavce v zdravstvu 

zavarujejo s polico nezgodnega zavarovanja. 

Zavarovalec je Zdravstveni dom Nova Gorica. Zavarovanci so zaposleni - po kadrovski evidenci. Osebe 

ki nastopijo delovno razmerje med trajanjem zavarovanja, so avtomatsko vključene v zavarovanje. Za 

te osebe se premija lahko poračuna ob koncu zavarovalnega obdobja. 

Zavarovanje velja 24 ur za vse nezgode, ki se zgodijo kjerkoli in kadarkoli.  
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Zavarovalne vsote: 

- Smrt zaradi nezgode: 12.000,00 EUR 

- Invalidnost zaradi nezgode: 50.000,00 EUR 

- Smrt zaradi bolezni: 1.300,00 EUR 

- ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 287 

 

 

 

 

 

ZAVAROVANJE ŠOL, VRTCEV IN MLADINSKEGA CENTRA: 

 

ZAVAROVALEC ZA SKLOPE OD 5 DO 10: POSAMEZEN JAVNI ZAVOD 

ZAVAROVANEC ZA SKLOPE OD 5 DO 10: POSAMEZEN JAVNI ZAVOD 

 

 

SKLOP 5: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA: 

5.1. OŠ BRANIK 

5.2. OŠ FRANA ERJAVCA 

 

SKLOP 6: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA: 

6.1. OŠ ČEPOVAN 

6.2. OŠ ŠEMPAS 

6.3. OŠ KOZARA 

 

SKLOP 7: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA: 

OŠ DORNBERK 

 

SKLOP 8: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA: 

OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ 

   

SKLOP 9: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA: 

9.1. GLASBENE ŠOLE 

9.2. VRTCA NOVA GORICA 

9.3. LJUDSKE UNIVERZE NOVA GORICA 

9.4. MLADINSKEGA CENTRA NOVA GORICA 

 

Zavarovalno kritje v skladu s tem razpisom se za javne zavode v okviru SKLOPA 9 začne z 

1.7.2019 OB 00:00 URI razen za: (ponudnik naj v ponudbi navede letno premijo): 

 ZAVOD ZAV. VRSTA DATUM ZAČETKA ZAV. 

KRITJA 

9.1. GLASBENA ŠOLA LOKACIJA ŠEMPETER (C. 

Goriške fronte 11, 5290 

Šempeter pri Gorici 

1.8.2019 

 

SKLOP 10: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA: 

OŠ SOLKAN 
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Vrednost premoženja posameznih šol, vrtcev in mladinskega centra se nahaja v priloženi tabeli 

»MONG podatki 2019«. 

 

Zavaruje se premoženje naslednjih javnih zavodov po sklopih, za v nadaljevanju navedene rizike 

– zavarovalne vrste: 

 

 

SKLOP ZAVOD NASLOV 

   

              

5 

OŠ BRANIK Branik 31, 5295 Branik 

OŠ FRANA ERJAVCA Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica 

   

                

6 

 

OŠ ČEPOVAN  Čepovan 87, 5253 Čepovan 

OŠ ŠEMPAS Šempas 76c, 5261 Šempas 

OŠ KOZARA Kidričeva ulica 35, 5000 Nova Gorica 

   

7 OŠ DORNBERK Gregorčičeva ulica 30a, 5294 Dornberk »matična  OŠ« in vrtec 

Podružnica Prvačina, Prvačina 204, 5297 Prvačina 

Vrtec Prvačina, Prvačina 48a, 5297 Prvačina 

   

8 OŠ MILOJKE 

ŠTRUKELJ 

Delpinova ulica 7, 5000 Nova Gorica »matična OŠ« 

Podružniva Ledine, Cankarjeva 23, 5000 Nova Gorica 

Športna dvorana, Rejčeva 1b, 5000 Nova Gorica 

   

 

 

9 

GLASBENA ŠOLA Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica 

VRTEC NOVA GORICA  

Centralni vrtec - Trubarjeva 5 s 

telovadnico in kuhinjo 

Mojca - Trubarjeva 5/a 

Najdihojca - Gregorčičeva 17 

Ciciban  - Cankarjeva 1 

Kurirček - Cankarjeva 32 

Kekec - Cankarjeva 66 

Čriček - Vinka Vodopivca 23 

JP Solkan - Ul. Ludvika Slokarja 

8, Solkan 

Uprava - Kidričeva 34/C 
 

LJUDSKA UNIVERZA 

NOVA GORICA 

Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica 

 

MLADINSKI CENTER Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica 

   

     10 OŠ SOLKAN Šolska ulica 25, 5250 Solkan 

 

 

 

A.)   Požarno zavarovanje: 
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ZAVARUJEJO SE VSE ŠOLE IN VRTCI, TER MLADINSKI CENTER – zavarovanje se zahteva 

za sklope 5, 6, 7, 8, 9 IN 10 V SKLADU S SPODNJIMI NAVODILI IN PRILOŽENO EXCELL 

TABELO »MONG PODATKI 2019« - glej podatke za posamezni zavod: 

Za temeljne požarne nevarnosti: uničenje ali poškodbo zavarovanih gradbenih objektov, 

opreme, inventarja, potrošnega materiala, drobnega inventarja, knjižnega gradiva…., zaradi 

naslednjih temeljnih nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca 

zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja, padca zračnega plovila, 

manifestacije in demonstracije: 

Se v skladu s tabelo »MONG podatki 2019« na dogovorjeno novo vrednost zavarujejo gradbeni 

objekti. Oprema in zaloge se zavarujejo na dogovorjeno vrednost.  

Oprema na prostem se zavaruje na dogovorjeno vrednost, samo za temeljne požarne 

nevarnosti IN vandalizem: samo pri javnih zavodih, kjer je ta podatek – zav. vsota opreme na 

prostem navedena in je prav tako zav. vsota za vandalizem v zadevni tabeli navedena.  

Zaloge se zavarujejo na dogovorjeno vrednost, pri zavodih kjer je ta podatek naveden. 

 V vrednosti vseh objektov je vključena tudi mehanska oprema zgradbe (instalacije, dvigala…).  

Za potrebe določitve zavarovalne vsote za osnovne požarne nevarnosti se vrednost 

računalniške opreme (ki je zavarovana po računalniškem zavarovanju), pri zavodih, ki imajo 

več podružnic, odšteje od zav. vsote opreme, na lokaciji »matična šola« (Pri OŠ Solkan je to 

»OŠ Solkan – novi del«, pri Vrtcu Nova Gorica je to »Centralni vrtec«).  

 

- Zavarujejo se dodatne požarne nevarnosti: V SKLADU S PRILOŽENO TABELO »MONG 

podatki 2019«  

 

Posebnosti po posameznem zavodu: 

 

SKLOP ZAVOD POSEBNOST 

 

              

5 

OŠ BRANIK Za temeljne požarne nevarnosti se zavaruje tudi zunanja 

ograja okrog šole in oprema na prostem (glej tabelo).  

Zavaruje se tudi lekaža kurilnega olja za ogrevanje. Zavarovalne 

vsote so navedene v tabeli. 

OŠ FRANA ERJAVCA Za temeljne požarne nevarnosti se zavaruje tudi zunanja ograja 

(glej tabelo) Zunanja ograja se zavaruje tudi za riziko udarca 

neznanega vozila na 1. riziko do 1.500,00 EUR  

 

                

6 

 

OŠ ČEPOVAN  Zavaruje se tudi lekaža kurilnega in plinskega olja za 

ogrevanje. Zavaruje se tudi škoda zaradi žledu in teže snega, v 

skladu s tabelo. 

OŠ ŠEMPAS Za temeljne požarne nevarnosti se zavaruje tudi oprema na 

prostem za šolo in vrtec (glej tabelo). 

OŠ KOZARA  / 

 

7 OŠ DORNBERK Krit mora diti tudi riziko izliva vode iz odprtih pip (na 1. riziko) , z 

enakimi zavarovalnimi vsotami kot izliv vode. 
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8 OŠ MILOJKE 

ŠTRUKELJ 

Za OŠ Milojke štrukelj z športno dvorano, se sklene tudi 

zavarovanje rizika izliva vode iz odprtih pip, z enakimi 

zavarovalnimi vsotami kot izliv vode. 

 

 

 

9 

GLASBENA ŠOLA / 

VRTEC NOVA GORICA / 

LJUDSKA UNIVERZA / 

MLADINSKI CENTER / 

 

     10 OŠ SOLKAN  / 

 

 

B.) Strojelomno zavarovanje: 

        

ZAVARUJEJO SE VSE ŠOLE, VRTCI ter MLADINSKI CENTER – zavarovanje se zahteva 

sklope 5,6,7,8, 9 in 10  V SKLADU S SPODNJIMI NAVODILI IN PRILOŽENO EXCEL TABELO 

(za lokacije kjer je ta podatek podan) »MONG PODATKI 2019« - glej podatke za posamezni 

zavod: 

POSEBNOST: Mladinski center Nova Gorica: zavaruje se samo oprema z STR rizikom na 

lokaciji Čepovan 96A (mehanska oprema objekta NE!) 

Za vsako nenadno ali nepričakovano uničenje ali poškodovanje mehanske opreme objekta, 

elektronske opreme, strojev in aparatov, zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji  ali 

materialu, delovanja električne energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, 

udarca ali prevrnitve in drugih vzrokov, se na dogovorjeno vrednost zavarujejo stroji in 

aparati v skladu s tabelo »MONG PODATKI 2019« - glej zavihke posameznih zavodov. 

Strojelomno zavarovanje mora vključevati tudi zavarovanje mehanske opreme objekta. Ker 

je del vrednosti mehanske opreme že vključen v podatku »Stroji in aparati z strojelomnim 

rizikom« v tabeli »MONG podatki 2019«, se kot zavarovalno vsoto za zavarovanje tega 

rizika vzame znesek v višini 7% od zav. vsote za objekt. 

Zavaruje se tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah. 

Odbitna franšiza se odkupi. 

 

C.)     Računalniško zavarovanje: 

 

ZAVARUJEJO SE VSE ŠOLE, VRTCI – zavarovanje se zahteva sklope 5,6,7,8,9  in 10  V 

SKLADU S SPODNJIMI NAVODILI IN PRILOŽENO EXCEL TABELO »MONG PODATKI 2016« 

- glej podatke za posamezni zavod: 

POSEBNOST: pri Mladinskem centru Nova Gorica se NE sklene računalniškega 

zavarovanja  

Na dogovorjeno vrednost se zavaruje računalniška oprema, v skladu s tabelo »MONG 

PODATKI 2016« - glej zavihke posameznih zavodov 

Zavaruje se stroške ponovnega vnosa podatkov na pomnilniške medije in ponovnega vnosa 

programske opreme v višini 1.000,00 EUR po škodnem primeru. 
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Pri zavarovanju prenosnikov mora biti v zavarovanje vključena škoda na prenosu in prevozu, 

ter v prometni nezgodi. Območje kritja je Evropa. 

Dodatno se zavaruje amortizirana vrednost pri delnih škodah.  

             Odbitna franšiza - soudeležba se odkupi.  

 

  

Č.)   Zavarovanje stekla: 

ZAVARUJEJO SE VSE ŠOLE, VRTCI TER MLADINSKI CENTER - zavarovanje se zahteva 

sklope 5, 6, 7, 8, 9 IN 10 - V SKLADU S SPODNJIMI NAVODILI  

 

Neodvisno od vzroka razbitja (vandalizem vključen) se zavarujejo vse vrste stekla: fasadno 

steklo in strešno steklo vključeno, steklo v vratih in keramika (školjke, pisoarji in umivalniki), ter 

ogledala, na prvi riziko do zavarovalne vsote navedene v spodnji tabeli po škodnem dogodku, 

z letnim agregatom 3x zavarovalna vsota). 

 

SKLOP ZAVOD LIMIT KRITJA 

 

              

5 

OŠ BRANIK  

(za vse stavbe na istem 

naslovu – tudi vrtec) 

2.000,00 

OŠ FRANA ERJAVCA 5.000,00 

 

                

6 

 

OŠ ČEPOVAN  

(za vse stavbe na istem 

naslovu – tudi vrtec) 

2.000,00 

OŠ ŠEMPAS 

(za vse stavbe na istem 

naslovu – tudi vrtec) 

3.000,00 

OŠ KOZARA 2.000,00 

 

7 OŠ DORNBERK 

(za vse stavbe na istem 

naslovu – tudi vrtec) 

3.000,00 

PODRUŽNIČNA ŠOLA 

PRVAČINA 

2.000,00 

 

VRTEC PRVAČINA 2.000,00 

 

8 OŠ MILOJKE 

ŠTRUKELJ 

4.000,00 

ŠPORTNA DVORANA 

(Rejčeva 1b, N. Gorica) 

5.000,00 

PODRUŽNIČNA ŠOLA 

(Cankarjeva 23, N. 

Gorica) 

3.000,00 

 

 

 

GLASBENA ŠOLA + 

PODRUŽNICA Šempeter 

2.000,00 + 2.000,00 
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9 VRTEC NOVA GORICA  

Centralni vrtec: 2.000,00 

Mojca: 2.000,00 

Najdihojca: 2.000,00 

Ciciban: 2.000,00  

Kurirček: 2.000,00 

Kekec: 2.000,00 

Čriček: 2.000,00 

JP Solkan: 2.000,00 

Uprava: 1.000,00 

LJUDSKA UNIVERZA 3.000,00 

MLADINSKI CENTER  Bazoviška ul.: 

 2.500,00 

 

     10 OŠ SOLKAN OŠ Solkan: 5.000,00 

OŠ Grgar: 3.000,00 

OŠ Trnovo: 3.000,00 

Vrtec Solkan: 2.000,00 

Vrtec Grgar: 2.000,00 

Vrtec Trnovo: 2.000,00 

 

 

D.)   Zavarovanje vloma in ropa: 

 

ZAVARUJEJO SE VSE ŠOLE, VRTCI, TER MLADINSKI CENTER - zavarovanje se zahteva 

sklope 5, 6, 7, 8, 9 IN 10 V SKLADU S SPODNJIMI NAVODILI IN PRILOŽENO EXCEL TABELO 

»MONG PODATKI 2016« - glej podatke za posamezni zavod: 

Za škode, do katerih je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali 

poškodovane pri vlomu (vlomna tatvina) ali ropu oz. pri poskusu teh dejanj – se zavaruje 

NA PRVI RIZIKO vsa oprema s stroji in aparati, ter ostali inventar, v skladu z zavarovalnimi 

vsotami določenimi za posamezno lokacijo – kot določeno v prilogi »MONG PODATKI 

2019«  

 

 

E.)    Zavarovanje splošne odgovornosti: 

 

ZAVARUJEJO SE VSE ŠOLE, VRTCI, TER MLADINSKI CENTER - zavarovanje se zahteva 

sklope 5, 6, 7, 8, 9 IN 10 V SKLADU S SPODNJIMI NAVODILI IN PRILOŽENO EXCEL TABELO 

»MONG PODATKI 2019« (navedeno število zaposlenih) - glej podatke za posamezni zavod: 

Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe 

uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki 

izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, vključeni so tudi 

odškodninski zahtevki zaposlenih delavcev (delodajalčeva odgovornost), ne glede na vrsto 

zaposlitve, zaradi škod, ki imajo za posledico: 

- telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje osebe) 

- uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari). 
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Zavarovalne vsote za posamezen zavod so navedene v spodnji tabeli.  

 

Število vseh zaposlnih po posameznem zavodu je navedeno v tabeli “PODATKI MONG 

2019”. Spodaj navajamo še podatek o številu zaposlenih v kuhinjah (ki so že upoštevani v 

skupnem podatku v excel tabeli)  

 

SKLOP ZAVOD LIMIT KRITJA ŠT. ZAPOSLENIH 

V KUHINJI 

ZUNANJI 

OBISKOVALCI 

PRIREDITEV 

  

              

5 

OŠ BRANIK Za osebe: 200.000 € 

Za stvari: 40.000 € 

3 (lastna kuhinja za 

kosila, priprava 

malic) 

Št. Prireditev: 4 

Povprečno št. 

zunanjih 

obiskovalcev na 

prireditev 

: 300 

OŠ FRANA 

ERJAVCA 

Za osebe: 200.000 € 

Za stvari: 40.000 € 

2 (razdelilna 

kuhinja) 

Št. prireditev: 5 

Zunanjih 

obiskovalcev cca 400 

 na prireditev 

  

                

6 

 

OŠ ČEPOVAN  Za osebe: 170.000 € 

Za stvari: 40.000 € 

2 (lastna kuhinja za 

kosila, priprava 

malic) 

Št. Prireditev: 3 

Povprečno št. 

zunanjih 

obiskovalcev na 

prireditev: 100 

OŠ ŠEMPAS Za osebe: 170.000 € 

Za stvari: 40.000 € 

5 (lastna kuhinja za 

kosila, priprava 

malic) 

Št. Prireditev: 4 

Povprečno št. 

zunanjih 

obiskovalcev na 

prireditev: 400 

OŠ KOZARA Za osebe: 170.000 € 

Za stvari: 40.000 € 

1 (razdelilna 

kuhinja) 

Št. prireditev: 5 

Zunanjih 

obiskovalcev cca 70 

 na prireditev 

  

7 OŠ DORNBERK Za osebe: 170.000 € 

Za stvari: 40.000 € 

6 (lastna kuhinja za 

kosila, priprava 

malic + 3 razdelilne 

kuhinje) 

Št. Prireditev: 4 

Povprečno št. 

zunanjih 

obiskovalcev na 

prireditev: 300 

  

8 OŠ MILOJKE 

ŠTRUKELJ 

Za osebe: 200.000 € 

Za stvari: 40.000 € 

15 (lastna kuhinja 

za kosila, priprava 

malic + 2 razdelilni 

kuhinji); letni 

promet (prihodki) z 

zunanjimi odjemalci 

hrane: 191.000,00 

EUR 

Št. Prireditev: 2 

Povprečno št. 

zunanjih 

obiskovalcev na 

prireditev: 600 
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9 

GLASBENA ŠOLA Za osebe: 170.000 € 

Za stvari: 40.000 € 

0 Št. prireditev: 200 

Zunanjih 

obiskovalcev cca 50 

na prireditev 

VRTEC NOVA 

GORICA 

Za osebe: 170.000 € 

Za stvari: 40.000 € 

20 (lastna kuhinja 

za kosila, priprava 

malic) 

Št. prireditev: 4 

Zunanjih 

obiskovalcev cca 120 

na prireditev 

LJUDSKA 

UNIVERZA 

Za osebe: 170.000 € 

Za stvari: 40.000 € 

0 Ena prireditev v letu, 

ki traja ves teden. 

Zunanjih 

obiskovalcev cca 600 

MLADINSKI 

CENTER 

Za osebe: 500.000 € 

Za stvari: 40.000 € 

0 Št. prireditev: 1653 

Skupo število 

zunanjih 

obiskovalcev: 31762 

Priloga« Prireditve 

Mladinski center«   

  

     10 OŠ SOLKAN Za osebe: 200.000 € 

Za stvari: 40.000 € 

12 zaposlenih, letni 

promet (prihodki) z 

zunanjimi odjemalci 

hrane: 33.000,00 

EUR 

Št. Prireditev: 4 

Povprečno št. 

zunanjih 

obiskovalcev: 200 na 

prireditev 

 

- Zavaruje odgovonost iz naslova organizatorja prireditev – v gorni tabeli se nahajajo 

podatki o prireditvah.  

Mladinski center Nova Gorica organizira tudi počitniško varstvo otrok 30 do 50 otrok 11 

tednov v letu; za otroke skrbi 10 oseb – lastni zaposle  ni in zunanji po pogodbi.. 

- Zavaruje se tudi proizvajalčeva odgovornost za prehrambene izdelke in pijače, za 

zavode kjer je v zgornji tabeli navedeno število zaposlenih v kuhinji. Z zunanjimi 

odjemalci hrane so mišljene pravne in fizične osebe, ki niso 

varovanci/učenci/zaposleni zavoda.  

-  območje kritja je Evropa 

-  soudeležba pri škodi je odkupljena 

-  letni agregat je tri-kratnik zavarovalne vsote  

-  zavarovalno kritje se valorizira 

-  Zavarujejo se tudi dodatni nevarnostni viri – zahteva se kritje za škode, ki ne izvirajo 

neposredno iz glavne dejavnosti pravne osebe, vendar je pravna oseba v skladu z Obligacijskim 

zakonikom odgovorna zanje npr. organizacija, dogodkov, prireditev v okviru redne dejavnosti 

zavoda, škode v zvezi z rednim vzdrževanjem okolice objekta…. 

- Zavaruje se škoda iz naslova oddajanja prostorov v najem tretjim osebam – gre za 

kratkotrajno oddajanje prostorov (nekaj ur na mesec) npr. šolske učilnice ali šolske telovadnice 
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društvom ali posameznikom. Kvadratura takih prostorov po posameznem javnem zavodu je 

navedena v spodnji tabeli: 

 

SKLOP ZAVOD KVADRATURA  

              

5 

OŠ BRANIK 500 m2 

OŠ FRANA ERJAVCA 1.200 m2 

                

6 

 

OŠ ČEPOVAN  350 m2 

OŠ ŠEMPAS 1400 m2 

OŠ KOZARA 300 m2 

7 OŠ DORNBERK 780 m2 

8 OŠ MILOJKE 

ŠTRUKELJ 

4500 m2 

 

 

9 

GLASBENA ŠOLA 300 m2 

VRTEC NOVA GORICA 388 m2 

LJUDSKA UNIVERZA 200 m2 

MLADINSKI CENTER * 

     10 OŠ SOLKAN 2.200 m2 

 

*Mladinski center Nova Gorica, na lokaciji Bazoviška ul. 4: se oddajajo prostori v trajni najem 70 m2, 

ter občasno 50 m2; na lokaciji Čepovan se oddaja v najem hiša 300 m2 z 40 posteljami   

 

- Zavarovanje obsega tudi odgovornost za garderobo učencev in varovancev šol ter 

vrtcev, razen za denar, dragocenosti in mobilne telephone (to stvari, ki se nahajajo npr. v 

omaricah, ki niso zaklenjene, ter v garderobi npr. pred vhodom v telovadnico….) 

- Zavaruje se tudi odgovornost za škodo na izletih, ekskurzijah, izmenjavah (tujina), 

šolskih prireditvah in podobno 

 

F. ZAVAROVANJE MOTORNIH VOZIL  

ZAVARUJEJO SE VOZILA JAVNIH ZAVODOV: OŠ Branik, OŠ Čepovan, OŠ Dornberk, OŠ 

Milojka Štrukelj, OŠ šempas, OŠ F. Erjavca, OŠ Kozara, OŠ Solkan, Vrtec Nova Gorica, PRI 

KATERIH SO V TABELI “MONG PODATKI 2019”, NAVEDENI PODATKI O VOZLIH 

Vrednost vozil v prilogi vključuje vso vgrajeno osnovno in dodatno opremo. 

 

Vozila se zavaruje v skladu z oznako v tabeli (DA/NE): 

           - obvezno - AO zavarovanje s podvojenimi zavarovalnimi vsotami  

           - AO plus  

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

            - Osnovno kasko zavarovanje AKA, ki vključuje tudi riziko kraje vozila, požara (ne glede na  

vzrok) in elementarnih nesreč, ter stroške reševanja vozila na kraju nezgode, in prevoz poškodovanega 

vozila do sedeža zavarovanca ali do pooblaščenega serviserja 

 

           - Soudeležba - odbitna franšiza se upošteva glede na navedno v priloženi tabeli. Ni vpliva na 

bonus in ni soudeležbe pri škodi iz naslova: požar in elementarne nesreče, tatvina. 
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            -  Delni avtomobilski kasko (ni vpliva na bonus, ni odbitne franšize) pri delnem kasku za kritje 

škode iz naslova »divjad in in domačih živali« mora biti vključeno tudi kritje za škodo, ki povzročijo 

GLODALCI! 

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

- Avtomobilska asistenca (okvara in prometna nesreča) ki vsebuje:  »osnovni paket« s kritjem 

doma in v tujini za najmanj: pomoč na cesti (delo do ene ure), reševanje vozila (do 500,00 EUR), 

vleka in prevoz vozila (do 500,00 EUR), dostava rezervnih delov v tujino, nadomestno vozilo – 

najem do popravila, največ 48 ur)  

Pri tovornih, specialnih vozilih in avtobusih, katerih nosilnost presega 1,5 T, se v okviru 

asistence ne zahteva nadomestnega vozila 

 

- Nezgodno zavarovanje za voznika in potnike z zavarovalnimi vsotami: za primer smrti 

15.000,00; za invalidnost 30.000,000 EUR.  

 

- Pravna zaščita zaradi uporabe mot. vozila z zavarovalno vsoto 4.500,00 EUR 

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

Negodno zavarovanje potnikov v javnem prometu z naslednjimi zavarovalnimi vsoami: 

Nezgodna smrt: 4.750,00 EUR 

Trajna invalidnost: 9.500,00 EUR 

Stroški zdravljenja in izgube zaslužka: 2.390,00 EUR 

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

Zavarovanje prevne zaščite, z zavarovalno vsoto 4.500,00 EUR 

 

           Vozila naj imajo 50% bonus na AO in AK zavarovanje. Bonus/malus sistem je individualen – po 

vozilu. 

  

 

G. ZAVAROVANJE FOTOVOLTAIČNE ELEKTRARNE: 

ZAVARUJE SE SAMO VRTEC NOVA GORICA - zavarovanje se zahteva v okviru sklopa 9, V 

SKLADU S SPODNJIMI NAVODILI: 

Fotovoltaična elektrarna deluje v okviru Vrtca Nova Gorica. Nahaja se na strehi vrtca Ciciban, 

Cankarjeva 1. 

Podatki o elektrarni: 

Proizvajalec: SCHUCO 

Tip panelov: MPE 125 BL 01 

Površina panelov: 183 m2 

Vrednost / zav. vsota: 95.444,20 EUR (elektrarna z nosilno konstrukcijo) 

Datum montaže: 13.02.2012 
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Garancija: Moduli 10 let, razsmernik 5 let 

Moč: 16 kWp 

Povprečni letni prihodek: 4.000,00 EUR 

Povprečna letna proizvodnja: 13.500 kWh 

Elektrarna je postavljena na objekt z obtežitvijo, moduli so položeni na objekt. Ima 

prenapetostno zaščito in zaščito pred povratnimi tokovi. Elektrarna ima strelovode. 

ZAVAROVALNO KRITJE: 

Osnovne nevarnosti vključujejo najmanj: požar, vihar, toča, strela, eksplozija, padec zračnega 

plovila, manifestacija, demonstracije, izliv vode, teža snega, vdor meteorne vode, vandalizem, 

razbitje stekla, izginitev zavarovanih stvari 

Dodatno se zavaruje tudi riziko strojeloma, z soudeležbo 10% od škode, vendar najmanj 

100,00 EUR in največ 5.000,00 EUR, amotrizirana vrednost pri delnih škodah je odkupljena. 

Zavaruje se odgovornost iz uporabe in posesti sončne elektrarne, z enotno zav. vsoto 

100.000,00 EUR, ter soudeležbo 10% od škode, vendar najmanj 350,00 EUR. Letni agregat je 

3X zav. vsote. 

Zavaruje se obratovalni zastoj zaradi osnovnih nevarnosti: 

Doba kritja je 30 dni 

Franšiza je prvih 5 dni in 10% od škode 

 

PROTI-POŽARNI IN PROTI-VLOMNI SISTEMI: 

 

 

SKLOP ZAVOD PROTIPOŽARNI SISTEM PROTIVLOMNI SISTEM 

  

              

5 

OŠ BRANIK Sistem javljalnikov požara s 

požarno centralo, ki se ob 

sprožitvi poveže v varnostno 

službo 

Protivlomnega sistema ni. 

Obstaja pa enoten sistem 

zaklepanja. 

OŠ FRANA ERJAVCA Javljalniki požara povezani z 

varnostnim centrom (niso v 

vseh delih šole – samo hodniki 

in uprava) 

Protivlomni sistem povezan z 

varnostnim centrom 

  

                

6 

 

OŠ ČEPOVAN  Zakonsko predpisano število 

gasilnih aparatov 

Alarmni sistem vezan na 

varnostno službo 

OŠ ŠEMPAS Sistem javljalnikov požara s 

požarno centralo, ki se ob 

sprožitvi poveže v varnostno 

službo 

Alarmni sistem vezan na 

varnostno službo 
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OŠ KOZARA 7 ročnih javljalnikov požara 

vezanih na protivlomno centralo 

Protivlomni sistem povezan z 

varnostnim centrom 

  

7 OŠ DORNBERK Protipožarni sistem je le v vrtcu 

Prvačina, na matični šoli imajo 

zakonsko predpisano število 

gasilnih aparatov in 

protipožarna vrata, ki zapirajo 

požarne sektorje 

Protivlomnega sistema ni. 

  

8 OŠ MILOJKE 

ŠTRUKELJ 

Podružnica Ledine in Športna 

dvorana imajo detektorje dima, 

povezane z varnostnim 

centrom 

Podružnica Ledine in Športna 

dvorana imata protivlomni 

sistem povezan z varnostnim 

centrom 

  

 

 

9 

GLASBENA ŠOLA Detektorji dima povezani z 

varnostnim centrom v novem 

delu stavbe 

Protivlomni sistem povezan z 

vernostnim centrom 

VRTEC NOVA GORICA Enota Julka Pavletič Solkan: 

protipožarna zaščita - naprava 

za javljanje požara povezana z 

varnostnim centrom   

Vrtec Ciciban: protipožarna 

zaščita (naprava za javljanje 

požara Siemens FC-721) 

Uprava vrtca: detektorji dima 

Enota Julka Pavletič Solkan: 

protivlomna zaščita povezana 

z varnostno službo 

Uprava vrtca: protivlomni 

sistem Gemini povezana z 

varnostno službo  

 

LJUDSKA UNIVERZA ni Protivlomni sistem povezan z 

vernostnim centrom 

MLADINSKI CENTER  Protivlomni sistem povezan z 

varnostnim centrom 

  

     10 OŠ SOLKAN Na lokaciji Šolska ulica je 

protippožarni sistem: detektorji 

dima povezani z varnostnim 

centrom, avtomatska zapirala 

ognjevarnih vrat 

Na lokaciji Šolska ulica je 

protivlomni isitem povezan z 

varnostno službo. 

 

 

 

 

 

 

 

SKLOP 11: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA ZDRAVSTVENEGA DOMA ZOBOZDRAVSTVENO 

VARSTVO  NOVA GORICA 

ZAVAROVANEC: ZDRAVSTVENI DOM ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA; 

ZAVAROVALEC ZDRAVSTVENI ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO DOM NOVA GORICA 

 

Zavarovanje premoženja Zdravstvenega doma zobozdravtveno varstvo Nova Gorica, Ulica 

Gradnikove Brigade 7, 5000 Nova Gorica 
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Podatki o premoženju se nahajajo v priloženi tabeli »MONG podatki 2019« pod listom »ZD 

ZOBO. N.G.« 

 

1.1. Požarno zavarovanje: 

Za temeljne požarne nevarnosti: uničenje ali poškodbo zavarovanih gradbenih objektov, 

opreme, potrošnega materiala, drobnega inventarja in zalog, zaradi naslednjih temeljnih 

nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega 

vozila ali premičnega delovnega stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in 

demonstracije – se na dogovorjeno novo vrednost zavarujejo gradbeni objekti; oprema se 

zavaruje na dogovrjeno vrednost. V vrednosti vseh objektov je vključena tudi mehanska 

oprema zgradbe (instalacije, dvigala…).  

Za potrebe določitve zavarovalne vsote za osnovne požarne nevarnosti se vrednost 

računalniške opreme (ki je zavarovana po računalniškem zavarovanju), odšteje od zav. vsote 

opreme, na lokaciji  Cesta Goriške fronte 11. 

 

- Zavarujejo se dodatne požarne nevarnosti v skladu s tabelo»MONG podatki 2019« pod 

listom »ZD ZOBO. N.G.« 

 

1.2. Strojelomno zavarovanje:        

Za vsako nenadno ali nepričakovano uničenje ali poškodovanje, elektronske opreme, 

strojev in aparatov, zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji  ali materialu, delovanja 

električne energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, udarca ali prevrnitve 

in drugih vzrokov, se na dejansko vrednost - zavarovalno vsoto, zavarujejo stroji in aparati 

po seznamu v  tabeli »MONG podatki 2019« - list »ZD ZOBO. NG.« 

Zavaruje se tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah. 

Odkupi se soudeležba pri škodi – franšiza.  

 

1.3. Zavarovanje računalnikov (all risk zavarovanje): 

Zavarujejo se samo elektronski računalniki – strežniki po seznamu: 

 Inv. Št. Proizvajalec in tip Dat izdelave Nabavna 

vrednost z DDV 

1 0016602 DELL SERVER PE T 300 2009 5.832,59 

2 0016962 SERVER DELL PE T620 2014 6.690,39 

3 16601 SERVER DELL 2008 9.860,27 

 

 

Zavaruje se tudi stroške ponovnega vnosa podatkov na 1. Riziko do 1.500,00 EUR po 

škodnem dogodku. 
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Zavaruje se tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah. 

Odkupi se soudeležba pri škodi – franšiza. 

1.4. Zavarovanje vloma: 

 

Za škode, do katerih je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali 

poškodovane pri vlomu (vlomna tatvina) ali ropu oz. pri poskusu teh dejanj – se zavaruje 

NA PRVI RIZIKO vsa oprema s stroji in aparati, ostali inventar, ter gotovina, v skladu z 

tabelo Dod. nevarnosti in vlom v zavihku »ZD ZOBO. NG«  

1.5. Zavarovanje splošne odgovornosti (glej prilogo: »MONG podatki 2019« list »ZD 

ZOBO NG”): 

 

Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe 

uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki 

izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, vključeni so tudi 

odškodninski zahtevki zaposlenih delavcev (delodajalčeva odgovornost), ne glede na vrsto 

zaposlitve, zaradi škod, ki imajo za posledico: 

- telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje osebe) 

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

Zavarovalna vsota za osebe                                                      50.000,00 EUR 

Zavarovalna vsota za stvari                                                       13.500,00 EUR 

 

-  območje kritja je Slovenija, 

-  soudeležba pri škodi je odkupljena 

-  letni agregat je tri-kratnik zavarovalne vsote  

-  zavarovalno kritje se valorizira 

- zavarujejo se tudi dodatni nevarnostni viri – zahteva se kritje za škode, ki ne izvirajo 

neposredno iz dejavnosti pravne osebe, vendar je pravna oseba v skladu z Obligacijskim 

zakonikom odgovorna zanje (npr. zdrs snega s strehe, škoda iz naslova oddajanja prostorov v 

najem tretjim osebam, vzdrževanje objekta, dvigala: 2 potniški dvigali….)  

- odgovornost iz naslova lastnika in najemodajalca nepremičnin: Kvadratura prostorov, ki se 

oddajajo v najem: 283 m2 

-  število vseh zaposlenih: glej prilogo 

 

1.6. Zavarovanje zdravniške odgovornosti  

glej prilogo: »MONG podatki 2019« list »ZD ZOBO NG«): 

 

Zavaruje se poklicna odgovornost zdravnikov, ne glede na vrsto zaposlitve z odbitno franšizo 

10% od škode, vendar najmanj 150,00 EUR pri vsaki škodi, ter letnim agregatom: trojno 

zavarovalno vsoto.  

V spodnjem številu zdravnikov so vključeni tudi zdravniki – zunanji partnerji, ki delajo po 

podjemnih oziroma drugih individualnih pogodbah. 
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Zavarovalna vsota: 

- 60.000,00 EUR 

- zavarovalno kritje se valorizira 

- območje kritja je Slovenija 

- vključene so škode v povezavi z okužbami z MRSA, salmonelo, legionelo 

- vključena škoda zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti  

- vključena škoda zaradi kršitve pravice pacienta do upoštevanja vnaprej izražene volje 

 

- vključene so telesne poškodbe iz naslova napak medicinsko tehničnega osebja – 

(sestre, tehniki, srednja in višja izobrazba…)  

 

Št. Zdravniškega osebja: glej prilogo 

Št. Medicinsko tehničnega osebja: glej prilogo 

 

1.7.  Zavarovanje vozil  priloga: »MONG podatki 2016«, list » ZD ZOBO VOZILA« : 

Vrednost vozil v prilogi vključuje vso vgrajeno opremo. 

 

Vozila se zavaruje v skladu s tabelo: 

           - obvezno - AO zavarovanje s podvojenimi zavarovalnimi vsotami (zavarujejo se vsa vozila) 

           - AO plus (zavarujejo se vsa vozila) 

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

            - Osnovno kasko zavarovanje AKA, ki vključuje tudi riziko kraje vozila, požara (ne glede na  

vzrok) in elementarnih nesreč, ter stroške reševanja vozila na kraju nezgode, in prevoz poškodovanega 

vozila do sedeža zavarovanca ali do pooblaščenega serviserja 

 

- Odkup prve kasko škode 

           - Soudeležba - odbitna franšiza znaša 1% od nabavne vrednosti vozila. Ni vpliva na bonus in ni 

soudeležbe pri škodi iz naslova: požar in elementarne nesreče, tatvina. 

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

Avtomobilska asistenca ki vsebuje:  »osnovni paket« s kritjem doma in v tujini za najmanj: 

pomoč na cesti (delo do ene ure), reševanje vozila (do 500,00 EUR), vleka in prevoz vozila 

(do 500,00 EUR), dostava rezervnih delov v tujino, nadomestno vozilo – najem do popravila, 

največ 48 ur) 

 

- Nezgodno zavarovanje za voznika in potnike z zavarovalnimi vsotami: za primer smrti 

15.000,00; za invalidnost 30.000,000 EUR.  

 

- Pravna zaščita zaradi uporabe mot. vozila z zavarovalno vsoto 4.500,00 EUR 
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           Vozila naj imajo 50% bonus na AO in AK zavarovanje.  Bonus/malus sistem je individualen – po 

vozilu. 

 

 

SKLOP 12: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA KULTURNEGA DOMA NOVA GORICA 

(ZAVAROVALEC: KULTURNI DOM NOVA GORICA; ZAVAROVANEC: KULTURNI DOM NOVA 

GORICA) 

 

 

 

2.  ZAVAROVANJE PREMOŽENJA KULTURNEGA DOMA NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 

5000 Nova Gorica 

Podatki o premoženju se nahajajo v priloženi tabeli »MONG podatki 2019« pod listom 

»KUTURNI DOM« 

 

2.1. Požarno zavarovanje: 

 

Za temeljne požarne nevarnosti: uničenje ali poškodbo zavarovanih gradbenih objektov, 

opreme, potrošnega materiala, drobnega inventarja in zalog, zaradi naslednjih temeljnih 

nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila 

ali premičnega delovnega stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije – se 

na dogovorjeno novo vrednost zavarujejo po priloženi tabeli »MONG podatki 2019« pod listom 

»KULTURNI DOM« gradbeni objekti; oprema se zavaruje na dogovorjeno vrednost. V vrednosti 

vseh objektov je vključena tudi mehanska oprema zgradbe (instalacije, dvigala…). Oprema na 

prostem se zavaruje samo za osnovne požarne nevarnosti. 

- Zavarujejo se dodatne požarne nevarnosti v skladu s tabelo »Dodatne nevarnosti in vlom« 

 

Umetniška dela se zavarujejo na taksirano vrednost. 

 

POSEBNOST: 

Zavaruje se platnen nadstrešek z el. mehanizmom za odpiranje, za osnovne požarne 

nevarnosti: zav. vsota: 6.000,00 EUR (vrednost vključena v »Oprema na prostem«) 

 

Protipožarni sistemi Kulturnega doma: protipožarni alarm – detektorji dima -  povezan z 

varnostno službo. 

 

2.2. Strojelomno zavarovanje: 

Za vsako nenadno ali nepričakovano uničenje ali poškodovanje mehanske opreme objekta, 

elektronske opreme, strojev in aparatov, zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji  ali 

materialu, delovanja električne energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, 

udarca ali prevrnitve in drugih vzrokov se na dogovorjeno vrednost zavaruje vsa oprema v 

skladu s tabelo »MONG PODATKI 2019« list »KULTURNI DOM« 

Zavaruje se strojelom na mehanski opremi, zav. Vsota je 5% vrednosti objekta. 

Zavaruje se tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah. 

Odkupi se soudeležba pri škodi – franšiza.  
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2.3. Zavarovanje stekla: 

 

Neodvisno od vzroka razbitja (vandalizem vključen) se zavarujejo vse vrste stekla (tudi 

fasadno steklo, ter strešna okna – kupole), steklene vitrine, steklo v vratih in keramike 

(školjke, pisoarji in umivalniki), ter ogledala, na prvi riziko do zavarovalne vsote po škodnem 

dogodku, kot navedeno v spodnji tabeli, z letnim agregatom 2x zavarovalna vsota. 

 

Lokacija Zav. vsota 

Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica 15.000,00 

Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica 1.800,00 

Steklo reklamnih vitrin in panojev 3 kom po 

1.100,00 EUR 

3.300,00 

 

 

2.4. Zavarovanje vloma in ropa: 

Za škode, do katerih bi prišlo, ker bi bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali 

poškodovane pri vlomu (vlomna tatvina) ali ropu oz. pri poskusu teh dejanj – se zavaruje 

NA PRVI RIZIKO vsa oprema s stroji in aparati ter ostali inventar v skladu z tabelo “MONG 

PODATKI 2019« list »KULTURNI DOM«, tabela “Dodatne nevarnosti in vlom” 

Gotovina se hrani v manjši blagajni (manj kot 10 kg). 

2.5. Zavarovanje splošne odgovornosti 

Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe 

uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki 

izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, vključeni so tudi 

odškodninski zahtevki zaposlenih delavcev (delodajalčeva odgovornost), ne glede na vrsto 

zaposlitve, zaradi škod, ki imajo za posledico: 

- telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje osebe) 

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

Zavarovalna vsota za osebe                                                    150.000,00 EUR 

Zavarovalna vsota za stvari                                                       50.000,00  EUR 

 

-  soudeležba pri škodi je odkupljena 

-  letni agregat je tri-kratnik zavarovalne vsote  

➢ območje kritja: Slovenija 

➢ zavarovalno kritje se valorizira 

➢ Zavarujejo se tudi dodatni nevarnostni viri – zahteva se kritje za škode, ki ne izvirajo neposredno 

iz dejavnosti pravne osebe, vendar je pravna oseba v skladu z Obligacijskim zakonikom 

odgovorna zanje: dogodkov v okviru dejavnosti zavoda, škode v zvezi z rednim vzdrževanjem 

okolice objekta…) 

➢ Ogovornost za stvari obiskovalcev prejete v hrambo z podlimitom 30.000,00 EUR po 

škodnem dogodku - garderoba: 200 obešalnikov za stvari prejete v hrambo. Gre za garderobo, 

ki se nahaja pri vhodu v veliko dvorano. V garderobi so prisotne garderoberke. Izključena 

odgovornost za dragocenosti (denar, ure, tehnični predmeti fotoaparati, telefoni, prenosniki, 

kamere…).   
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➢ Odgovornost organizatorja prireditev Kulturnega doma Nova Gorica in Mestne galerije Nova 

Gorica, ki deluje v okviru Kulturnega doma Nova Gorica: 549 dogodkov, obiskovalci skupaj: 

63.379. 

➢ Odgovornost najemodajalca nepremičnine: prostori se občasno oddaja v najem tertjim 

osebam. Pri gostinskem lokalu gre za dolgoročni najem, prav tako pri pisarni JSKD. 

 

 V m2 Kapaciteta oseb 

Velika dvorana 480 364 

Mala dvorana 240 150 

Pisarne JSKD – brez hodnika in WC 31  

Bife, skladišče in WC za goste (96+18+48) 162  

 

 

SKLOP 13: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA GORIŠKEGA MUZEJA 

(ZAVAROVALEC: GORIŠKI MUZEJ; ZAVAROVANEC: GORIŠKI MUZEJ) 

 

 

Zavarovalno kritje v skladu s tem razpisom se za Goriški muzej začne z naslednjimi datumi 

(ponudnik naj v ponudbi navede letno premijo): 

 ZAVOD ZAV. VRSTA DATUM ZAČETKA ZAV. 

KRITJA (OB 00:00 URI) 

13. Goriški muzej VSE ZAV. VRSTE RAZEN 

ZAV. SPLOŠNE 

ODGOVORNOSTI IN ZAV. 

VOZIL 

1.7.2019 

ZAV. SPLOŠNE 

ODGOVORNOSTI IN ZAV. 

VOZIL 

1.1.2020 

 

 

3.  ZAVAROVANJE PREMOŽENJA GORIŠKEGA MUZEJA, Pod vinogradi 8, 5250 Solkan 

 

Podatki o premoženju se nahajajo v priloženi tabeli »MONG podatki 2019« pod listom 

»MUZEJ« 

 

3.1. Požarno zavarovanje: 

 

Za temeljne požarne nevarnosti: uničenje ali poškodbo zavarovanih gradbenih objektov, 

opreme, potrošnega materiala, drobnega inventarja in zalog, zaradi naslednjih temeljnih 

nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila 

ali premičnega delovnega stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije – se 

na dogovorjeno novo vrednost zavarujejo po priloženi tabeli »MONG podatki 2019« pod listom 

»MUZEJ« gradbeni objekti; oprema se zavaruje na dogovorjeno vrednost. V vrednosti vseh 

objektov je vključena tudi mehanska oprema zgradbe (instalacije, dvigala…).  

- Zavarujejo se dodatne požarne nevarnosti v skladu s tabelo »Dodatne nevarnosti in vlom« 

 

Muzealije - eksponati se zavarujejo na taksirano vrednost. 
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POSEBNOSTI: 

- Zavaruje se škoda zaradi objestnih dejanj na amfiteatru (armiran beton) – prireditvenem 

prostoru pred Gradom Kromberk (Grajska cesta 1, Nova Gorica) in na grajskem obzidju in 

zunanji razsvetljavi Gradu Kromberk (glej tabelo) 

- Zavaruje se škoda na protivlomnem sistemu zaradi indirektnega udara strele na lokaciji 

“Uprava” Pod vinogradi 8, na 1. Riziko do 5.000,00 EUR. 

 

3.2. Strojelomno zavarovanje: 

Za vsako nenadno ali nepričakovano uničenje ali poškodovanje mehanske opreme objekta, 

elektronske opreme, strojev in aparatov, zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji  ali 

materialu, delovanja električne energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, 

udarca ali prevrnitve in drugih vzrokov se na dogovorjeno vrednost zavaruje vsa oprema v 

skladu s tabelo »MONG PODATKI 2019« list »MUZEJ« 

Zavaruje se strojelom na mehanski opremi vseh objektov v tabeli “MUZEJ”, zav. vsota je 

5% vrednosti objekta. 

Zavaruje se tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah. 

Odkupi se soudeležba pri škodi – franšiza.  

 

3.3. Zavarovanje vloma in ropa: 

Za škode, do katerih bi prišlo, ker bi bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali 

poškodovane pri vlomu (vlomna tatvina) ali ropu oz. pri poskusu teh dejanj – se zavaruje 

NA PRVI RIZIKO vsa oprema s stroji in aparati ter ostali inventar v skladu z tabelo “MONG 

PODATKI 2019« list »MUZEJ«, tabela “Dodatne nevarnosti in vlom” 

Zavarovalno kritje se razširi pri muzealijah - eksponatih in opremi, za tatvino in fizične 

poškodbe, ki jih zagrešijo obiskovalci na 1. riziko, do zneska kot navedeno v tabeli. 

(ponudnik lahko kritje za fizične poškodbe obiskovalcev ponudi tudi v drugi zavarovalni 

vrsti) 

Protivlomni sistemi povezani z dežurnim centrom se nahajajo na naslednjih lokacijah: 

Grad Kromberk, Depo Ajdovščina (kasarna) na Vipavski cesti, Grad Dobrovo, Kraška hiša 

Štanjel, Uprava (Pod vinogradi) 

 

3.4. Zavarovanje splošne odgovornosti 

Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe 

uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki 

izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, vključeni so tudi 

odškodninski zahtevki zaposlenih delavcev (delodajalčeva odgovornost), ne glede na vrsto 

zaposlitve, zaradi škod, ki imajo za posledico: 

- telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje osebe) 

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

Enotna zavarovalna vsota za osebe in stvari:                                  170.000,00 EUR 



38 

 

                                                    

-  soudeležba pri škodi je odkupljena 

-  letni agregat je tri-kratnik zavarovalne vsote  

➢ območje kritja: Slovenija 

➢ zavarovalno kritje se valorizira 

➢ Zavarujejo se tudi dodatni nevarnostni viri – zahteva se kritje za škode, ki ne izvirajo neposredno 

iz dejavnosti pravne osebe, vendar je pravna oseba v skladu z Obligacijskim zakonikom 

odgovorna zanje: dogodkov v okviru dejavnosti zavoda, škode v zvezi z rednim vzdrževanjem 

okolice objekta…) 

➢ Ogovornost za stvari last tretjih poseb, prejete v hrambo (muzealije, umetniška dela…): zav. 

vsota 150.000,00 EUR 

➢ Zavaruje se tudi odgovornost iz naslova dejavnosti restavratorske delavnice – zaposlene 4 

osebe (vključeno kritje škode na predmetih obdelave)  

➢ Odgovornost organizatorja prireditev: 60 dogodkov na leto, obiskovalcev je povprečno 60 oseb 

na dogodek. 

➢ Odgovornost lastnika in najemodajalca nepremičnin: prostori se odplačno ali neodplačno  

oddaja v najem tertjim osebam, skupna kvadratura takoh prostorov: 1100 m2 

 

3.5. ZAVAROVANJE TOVORA NA PREVOZU – CARGO 

Pri prevozih gre za prevoze muzealij in umetniških del z dvema službenima osebnima 

voziloma (pri manjših predmetih) ter enim službenim kombijem (večji predmeti). Pred 

prevozom se vsak predmet ustrezno zaščiti in pritrdi v vozilo. Večina prevozov se vrši med 

posameznimi enotami - lokaciijami Goriškega muzeja (npr. od depoja - do razstavnega 

prostora), včasih se kakšen predmet pelje tudi na kakšno lokacijo - razstavni prostor zunaj 

lokacij Goriškega muzeja, ali pa se predmet pripelje iz kakšnega drugega muzeja/zbirke v 

Goriški Muzej. 

PREDMET ZAVAROVANJA: lastni in izposojeni umetniški, arhivski predmeti – muzealije; 

steklene vitrine, razstavna stekla 

TERITORIJ KRITJA: Slovenija 

OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA: Kritje proti vse rizikom – zavarovane so vse 

nevarnosti fizične izgube ali poškodovanja tovora, razen rizika vojne, državljanskih uporov, 

škode zaradi naravnih lastnosti stvari 

LIMIT KRITJA: Po škodnem dogodku in po prevoznem sredstvu: 21.000,00 EUR 

SOUDELEŽBA: Pri občutljivih predmetih – steklo, keramika, porcelan: 2% od škode 

ZAVAROVALNA VREDNOST: Vrednost tovora na računu, dobavnici ali drugem 

dokumentu, ki spremlja tovor 

OSNOVA ZA OBRAČUN PREMIJE: 420.000,00 eur – vrednost prepeljanega blaga 

MINIMALNA LETNA PREMIJA: največ 500,00 EUR 

3.6. Zavarovanje vozil  priloga: »MONG podatki 2019«, list » MUZEJ VOZILA«  

Vrednost vozil v prilogi vključuje vso vgrajeno opremo. 
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Vozila se zavaruje v skladu s tabelo: 

           - obvezno - AO zavarovanje s podvojenimi zavarovalnimi vsotami (zavarujejo se vsa vozila) 

           - AO plus (zavarujejo se vsa vozila) 

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

            - Osnovno kasko zavarovanje AKA, ki vključuje tudi riziko kraje vozila, požara (ne glede na  

vzrok) in elementarnih nesreč, ter stroške reševanja vozila na kraju nezgode, in prevoz poškodovanega 

vozila do sedeža zavarovanca ali do pooblaščenega serviserja. 

 

           - Soudeležba - odbitna franšiza znaša 1% od nabavne vrednosti vozila. Ni vpliva na bonus in ni 

soudeležbe pri škodi iz naslova: požar in elementarne nesreče, tatvina. 

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

Avtomobilska asistenca ki vsebuje:  »osnovni paket« s kritjem doma in v tujini za najmanj: 

pomoč na cesti (delo do ene ure), reševanje vozila (do 500,00 EUR), vleka in prevoz vozila 

(do 500,00 EUR), dostava rezervnih delov v tujino, nadomestno vozilo – najem do popravila, 

največ 48 ur) 

 

           Vozila naj imajo 50% bonus na AO in AK zavarovanje.  Bonus/malus sistem je individualen – po 

vozilu. 

 

 

 

SKLOP 14: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA STANOVANJSKEGA SKLADA Mestne občine Nova 

Gorica. 

(ZAVAROVALEC: STANOVANJSKI SKLAD; ZAVAROVANEC: STANOVANJSKI SKLAD) 

 

 

 

Vrednost premoženja se nahaja v priloženi tabeli »SS MONG 2019«. 

Lokacija Gortanova ulica 6, Nova Gorica, ki se nahaja v priloženi tabeli »SS MONG 2019«, se ne 

zavaruje. 

 

14.1. Požarno zavarovanje 

 

Za osnovne požarne nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega 

motornega vozila ali premičnega delovnega stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in 

demonstracije se zavaruje vse objekte: 

- V skladu s tabelo »SS MONG 2019« se zavarujejo gradbeni objekti skupaj z mehansko (strojno in 

elektro, ter ostalo) opremo nepremičnine na dogovorjeno novo vrednost. Objekti ki se ne zavarujejo 

na dogovorjeno novo vrednost, se zavarujejo na dogovorjeno vrednost. 

 

Podatki o nepremičninah, ki se zavarujejo, se nahajajo v priloženi tabeli »SS MONG 2019«. V vrednosti 

vseh objektov je vključena tudi mehanska oprema zgradb. 

 

Zavarujejo se dodatne nevarnosti v okviru požarnega zavarovanja, kot je to označeno v priloženi 

tabeli »SS MONG 2019«. (na dogovorjeno novo vrednost oziroma na dogovorjeno vrednost).  
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Zavaruje se riziko potresa na vseh nepremičninah navedenih v tabeli »SS MONG 2019«, z 

soudeležbo zavarovanca pri škodi – franšizo: 2% od zav. vsote (na dogovorjeno novo vrednost, 

oziroma na dogovorjeno vrednost) 

 

 

14.2. Vlomsko zavarovanje 

 

Za škode, do katerih je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali poškodovane pri 

vlomu (vlomna tatvina) ali ropu oziroma pri poskusu teh dejanj – se zavaruje NA PRVI RIZIKO višji 

stroški popravila škode na objektih, do katere pride ob vlomu v objekt. 

Krita mora biti tudi škoda na steklu - pri kritju višjih stroškov popravila na objektu ob vlomu. 

 

Vlom in rop: Limit kritja po škodnem dogodku na 1. riziko: 1,00 EUR 

Višji stroški popravila po vlomu/ropu: Limit kritja po škodnem dogodku na 1. riziko je 1.500,00 EUR  

Letni agregat je: 10.000,00 EUR 

 

Zavarovalni kraj: zavaruje se na način »vsa nahajališča zavarovanca« 

 

 

14.3. Zavarovanje stekla 

 

Neodvisno od vzroka razbitja (vandalizem vključen) se zavaruje vse vrste stekla, ne glede na lokacijo 

vgradnje (okna, vrata, fasada, predelne stene, WC keramika…), NA PRVI RIZIKO, z limitom kritja 

1.500,00 EUR po škodnem dogodku.  

 

Letni agregat je: 10.000,00 EUR 

Zavarovalni kraj: zavaruje se na način »vsa nahajališča zavarovanca« 

 

 

14.4. Zavarovanje splošne odgovornosti  

 

Zavaruje se splošna odgovornost zavarovanca, ki izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega  razmerja 

za škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb z vključitvijo delodajalčeve 

odgovornosti (ne glede na vrsto zaposlitve delavca) do višine navedenih zavarovalnih vsot: 

-  za smrt ali poškodbo oseb: 150.000,00 EUR, 

-  za poškodbo stvari: 50.000,00  EUR, 

-  območje kritja: Slovenija, 

-  soudeležba pri škodi – odbitna franšiza znaša 10% od škode, vendar najmanj 250,00 EUR in največ 

3.000,00 EUR.  

-  zavarovalno kritje se valorizira, 

 

-  zavaruje se odgovornost najemodajalca stanovanj – odgovornost iz zemljiške in hišne posesti  

 

-  zavarujejo se dodatni nevarnostni viri, ki ne izvirajo iz v polici navedene dejavnosti – zahteva se kritje 

za škode, ki ne izvirajo neposredno iz dejavnosti pravne osebe, vendar je pravna oseba v skladu z 

Obligacijskim zakonikom odgovorna zanje (npr. zdrs snega s strehe, škode v zvezi z rednim 

vzdrževanjem okolice objekta…). 

 

Letni agregat je 2-kratnik zavarovalne vsote. 
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Število zaposlenih: 7 oseb 

 

 

SKLOP 15: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA GORIŠKE LEKARNE NOVA GORICA 

ZAVAROVALEC: GORIŠKA LEKARNA, ZAVAROVANEC: GORIŠKA LEKARNA 

 

15. ZAVAROVANJE PREMOŽENJA GORIŠKE LEKARNE NOVA GORICA, Rejčeva ulica 2, 

5000 Nova gorica 

Zavarovalno kritje v skladu s tem razpisom se za Goriški muzej začne z naslednjimi datumi 

(ponudnik naj v ponudbi navede letno premijo): 

 ZAVOD ZAV. VRSTA DATUM ZAČETKA ZAV. 

KRITJA (OB 00:00 URI) 

15. Goriška Lekarna Nova 

Gorica 

VSE ZAV. VRSTE RAZEN 

ZAV. STEKLA, ZAV. VOZIL IN 

RAČUNALNIŠKO 

ZAVARVANJE 

2.8.2019 

ZAV. STEKLA, ZAV. VOZIL IN 

RAČUNALNIŠKO 

ZAVARVANJE 

1.1.2021 

 

Podatki o premoženju se nahaja v priloženi tabeli »MONG podatki 2019« pod listom 

»LEKARNA« 

 

15.1. Požarno zavarovanje: 

Za temeljne požarne nevarnosti: uničenje ali poškodbo zavarovanih gradbenih objektov, opreme, 

potrošnega materiala, drobnega inventarja in zalog, zaradi naslednjih temeljnih nevarnosti: požara, 

strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega 

stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije – se zavarujejo: 

GRADBENI OBJEKTI - na dogovorjeno novo vrednost; 

OPREMA - na dogovorjeno vrednost; 

ZALOGE – na flotanten način 

 

Podatki o vrednosti objektov, opreme in zalog so zajeti v priloženi tabeli: »MONG PODATKI 2019« pod 

listom »LEKARNA«.  

V vrednosti vseh objektov je vključena tudi mehanska oprema zgradbe (instalacije, dvigala…).  

 

- Zavarujejo se dodatne nevarnosti: glej tabelo »MONG podatki 2019« pod listom 

»LEKARNA«. Dodatni požarni riziki za objekte se zavarujejo na I riziko na dogovorjeno novo 

vrednost, za opremo na I riziko na dogovorjeno vrednost, za zaloge na I riziko na novo vrednost 

- Protipožarni sistemi Goriške Lekarne:  

Goriška Lekarna ima v objektih na lokaciji Nova Gorica in Šempeer pri Gorici, javljalnike 

požara povezane zdežurnim centrum. Povsod so nameščeni gasilni aparati in hidranti. 

 

15.2. Strojelomno zavarovanje: 
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Za vsako nenadno ali nepričakovano uničenje ali poškodovanje mehanske opreme objekta, elektronske 

opreme, strojev in aparatov, zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji  ali materialu, delovanja 

električne energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, udarca ali prevrnitve in drugih 

vzrokov se na dogovorjeno vrednost zavaruje oprema v skladu s tabelo »MONG PODATKI 2019«, list 

»LEKARNA« 

 

Kot zavarovalno vsoto za zavarovanje strojeloma na mehanski opremi objekta se določi 8% od vrednosti 

objekta. 

 

Zavaruje se tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah. 

Soudeležba pri škodi – franšiza se ne odkupi in znaša 10% od škode, vendar ne manj kot 100,00 EUR 

in ne   

 

15.3. Zavarovanje računalnikov (all risk zavarovanje): 

 

Zavarujejo se elektronski računalniki v skladu s tabelo »MONG PODATKI 2019« list 

»LEKARNA”. Spodaj navedeni prenosnik prenosnik, katerega vrednost je že vključena v 

excel tabeli “Lekarna”, se zavaruje tudi na prenosu in prevozu, ter za riziko prometne 

nesreče. Območje kritja za prenosnik je Evropa 

 Inv. Št. Proizvajalec in tip Dat izdelave Nabavna 

vrednost z DDV 

1 004578 HP PROBOOK 470 G4 2017 1.096,89 

 

Zavaruje se stroške ponovnega vnosa podatkov na pomnilniške medije in ponovnega 

vnosa programske opreme v višini 1.000,00 EUR po škodnem primeru. 

Zavaruje se tudi amortizirana vrednost pri delnih škodah. 

Odkupi se soudeležba pri škodi – franšiza. 

15.4. Zavarovanje stekla: 

 

Neodvisno od vzroka razbitja (vandalizem vključen) se zavaruje vse vrste stekla, ne glede na lokacijo 

vgradnje (okna, vrata, fasada, predelne stene, WC keramika, ogledala…), NA PRVI RIZIKO, z limitom 

kritja 3.000,00 EUR po škodnem dogodku.  

 

Letni agregat je: 15.000,00 EUR 

Zavarovalni kraj: zavaruje se na način »vsa nahajališča zavarovanca« 

 

 

15.5. Zavarovanje vloma in ropa: 

 

Za škode, do katerih je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali poškodovane pri 

vlomu (vlomna tatvina) ali ropu oz. pri poskusu teh dejanj – se zavaruje NA PRVI RIZIKO vsa oprema 

s stroji in aparati ter ostali inventar in zaloge v skladu z tabelo »MONG PODATKI 2019« list 

»LEKARNA«. 

 

15.6. Zavarovanje splošne odgovornosti: 
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Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo 

proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira iz dejavnosti, 

lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, vključeni so tudi odškodninski zahtevki zaposlenih 

delavcev (delodajalčeva odgovornost), ne glede na vrsto zaposlitve, zaradi škod, ki imajo za posledico: 

- telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje osebe) 

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

- Zavarovalna vsota za osebe                                                    200.000,00 EUR 

- Zavarovalna vsota za stvari                                                        50.000,00 EUR 

- Zav. vsota za čiste premoženske škode                                     5.000,00  EUR 

 

-  območje kritja je Slovenija, 

-  soudeležba pri škodi je odkupljena 

-  letni agregat je tri-kratnik zavarovalne vsote  

-  zavarovalno kritje se valorizira 

-  zavarujejo se tudi dodatni nevarnostni viri – zahteva se kritje za škode, ki ne izvirajo 

neposredno iz dejavnosti pravne osebe, vendar je pravna oseba v skladu z Obligacijskim 

zakonikom odgovorna zanje (npr. zdrs snega s strehe, škode v zvezi z rednim vzdrževanjem 

okolice objekta….) 

 

-  število zaposlenih: glej priloženo tabelo 

 

15.7.    Zavarovanje poklicne odgovornosti lekarnarjev: 

 

Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo 

proti zavarovancu zaradi napačnih ravnanj, storitev ali opustitev lekarnarjev pri opravljanju njihove 

poklicne dejavnosti. 

 

Št. zaposlenih farmacevtov: glej priloženo tabelo 

 

Zavarovalna vsota po škodnem dogodku:                                          200.000,00  EUR 

Letni agregat je dva-kratnik zavarovalne vsote. 

 

Soudeležba zavarovanca pri škodi je odkupljena. 

Zavarovalna vsota se valorizira. 

 

15.8. Zavarovanje vozil  priloga: »MONG podatki 2019«, list » LEKARNA 

VOZILA« : 

Vrednost vozil v prilogi vključuje vso vgrajeno opremo. 

 

Vozila se zavaruje v skladu s tabelo: 

           - obvezno - AO zavarovanje s podvojenimi zavarovalnimi vsotami (zavarujejo se vsa vozila) 

           - AO plus (zavarujejo se vsa vozila) 

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

            - Osnovno kasko zavarovanje AKA, ki vključuje tudi riziko kraje vozila, požara (ne glede na  

vzrok) in elementarnih nesreč, ter stroške reševanja vozila na kraju nezgode, in prevoz poškodovanega 

vozila do sedeža zavarovanca ali do pooblaščenega serviserja 
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           - Soudeležba - odbitna franšiza znaša 1% od nabavne vrednosti vozila. Ni vpliva na bonus in ni 

soudeležbe pri škodi iz naslova: požar in elementarne nesreče, tatvina. 

 

V skladu z oznako v tabeli (DA/NE) se zavaruje tudi: 

 

Avtomobilska asistenca ki vsebuje:  »osnovni paket« s kritjem doma in v tujini za najmanj: 

pomoč na cesti (delo do ene ure), reševanje vozila (do 500,00 EUR), vleka in prevoz vozila 

(do 500,00 EUR), dostava rezervnih delov v tujino, nadomestno vozilo – najem do popravila, 

največ 48 ur) 

 

           Vozila naj imajo 50% bonus na AO in AK zavarovanje.  Bonus/malus sistem je individualen – po 

vozilu. 

 

 

 

Tehnični podatki, ki jih zavarovalnica potrebuje za pripravo ponudbe, se nahajajo v prilogah: 

I.    MONG PODATKI 2019 (excell tabela) 

II.   ZD NOVA GORICA (excell tabela) 

 

 

 

 

 

 

 

 


