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1. Sprememba se nanaša na sklop: SKLOP 1 – Zavarovanje Občinske uprave 

Lokacija Zavarovalna 
vrsta 

Popravek - sprememba  Priloga 

Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica 

Zavarovanje 
vloma in 
ropa 

Riziko vloma in ropa na gotovini na 1. 
riziko v blagajni, med manipulacijo in na 
prevozu se ne zavaruje.  Podatek v 
celici relevantne excell tabele MONG 
podatki 2016, zavihek UPRAVA, (celica 
K26, L26, M26) se briše.  

ne 

Ex mejni prehod 
Pristava 

Požarno 
zavarovanje 

Objekt »Ex mejni prehod Pristava« se 
ne zavaruje v okviru sklopa 1. 
Podatki v celicah relevantne excell 
tabele MONG podatki 2016, zavihek 
UPRAVA, (vrstica št. 17 IN 37) se 
brišejo   

ne 

Občinska uprava ZAVAROVA
NJE VOZIL 

V excell tabeli MONG podatki 2016, 
zavihek UPRAVA VOZILA se 
spremenijo podatki: 
Spremenijo se tehnični podatki vozila z 
reg. št.: GO 4197E (št. šasije….) – glej 
prilogo 

DA: 
»UPRAVA 
VOZILA 
POPRAVL
JENA« 

Občinska uprava -
različne lokacije 

Požarno 
zavarovanje 

Objekti na naslednjih lokacijah se ne 
zavarujejo na dogovorjeno novo 
vrednost, ampak na dogovorjeno 
vrednost: 
  

Vila Bartolomei - zapori, Pod vinogradi 
BŠ, Solkan  

Grad Rihemberk v Braniku 

Banjšice 86, 5251 Grgar 

Bivša OŠ Srednji Lokovec, Lokovec NN, 
5253 Čepovan 

OŠ Lokve, Lokve 31, 5252 Trnovo pri 
Gorici 

Streliška pot 62, 5000 Nova Gorica 

Mejni prehod Erjavčeva, Erjavčeva 22, 
Nova Gorica 

Objekt EX mejni prehod Solkan 

Lokovec 80 

Prvačina 173 

Čepovan 66 
 

NE 
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Zavarovanje 
krajevnih 
skupnosti - 
različne lokacije 

Požarno 
zavarovanje 

Objekti na naslednjih lokacijah se ne 
zavarujejo na dogovorjeno novo 
vrednost, ampak na dogovorjeno 
vrednost: 

KS BRANIK 

Zadružni dom Preserje nad Branikom, 
Preserje 25 

Objekt OŠ Spodnja Branica 

KS RAVNICA 

Mrliška vežica Ravnica 

KS TRNOVO 

Bivši sedež krajevne skupnosti Trnovo 
39 

Mrliška vežica 

KS NOVA GORICA 

Kostanjeviška 18, Pristava, solastnina, 
delež 1/2, stavba ni primerna za 
uporabo 

KS GRGARSKE RAVNE 

Objekt na pokopališču Bate, Bate BŠ, 
Grgar 

 
 

NE 

Zavarovanje 
krajevnih 
skupnosti  

Tehnični del 
razpisne 
dokumentacij
e 

Pri točki 1.4.1. zavarovanja krajevnih 
skupnosti se v tabeli »Posebnosti po 
posamezni karejevni skupnosti« briše 
zahteva po zavarovanju opreme na 
prostem pri KS Dornberk – ponudniki naj 
ne oddajo poudbe za to zavarovanje.  

ne 

Zavarovanje 
krajevnih 
skupnosti  

Tehnični del 
razpisne 
dokumentacij
e 

Pri točki 1.4.1. zavarovanja krajevnih 
skupnosti se v tabeli »Posebnosti po 
posamezni karejevni skupnosti« pri 
zavarovanju KS Branik pri zahtevi o 
kritju indirektnega udara strele: 
»Zavaruje se indirektni udar strele za 
instalacije in avtomatiko centralne 
kurjave na lokaciji Branik 75« doda 
dikcija: »na 1. riziko do 2.000,00 EUR«. 

ne 

Zavarovanje 
občinske uprave 

Vsa 
zavarovanja  

V »excell« tabeli »MONG podatki 2016« 
zavihek UPRAVA, se SPREMENI 
PODATEK: 
Podatek o vrednosti umetniških del v 
excell celici L5 (37.009,53) SE BRIŠE 
in nadomesti z vrednostjo 38.666,53. 

NE 
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Podatek o skupni vrednosti opreme v 
excell celici D5 (140.962,39) SE BRIŠE 
in nadomesti z vrednostjo 189.976,94. 
 
 

 

 

2. Sprememba se nanaša na SKLOP 13: Zavarovanje Goriškega muzeja  

Lokacija Zavarovalna 
vrsta 

Popravek - sprememba  Priloga 

Upravna stavba - 
Pod vinogradi 8 

POŽARNO 
ZAVAROVANJE 

Pri točki 13.1. se pod »POSEBNOSTI« 
pri drugi alineji doda dikcijo:  »na 1. 
Riziko do 5.000,00 EUR« 

ne 

Goriški muzej – vse 
lokacije 

ZAVAROVANJE 
SPLOŠNE 
ODGO 
VORNOSTI 

Zavarovanje splošne odgovornosti za 
Goriški muzej se ne sklene – točka 13.4. 
sklopa 13, se briše v celoti. Ponudniki naj 
ne oddajo ponudbe za to zav. vrsto. 

ne 

Različne lokacije ZAVAROVANJE 
VLOMA IN 
ROPA 

Zavarovalno kritje v skladu z javnim 
naročilom se za zavarovalno vrsto Vlom 
in rop začne z 1.7.2017. Za ostale 
zavarovalne vrste pa z 1.1.2017 (ko že 
navedeno v dokumentaciji javnega 
naročila). 

ne 

 

 

 

3. Sprememba se nanaša na: VZOREC POGODBE 

 

ČLEN 6. se spremeni: 

Iz 2. odstavka 6. člena se briše dikcija: »V celotnem zavarovalnem obdobju ni dovoljen vpliv 

malusa na višino premije.« 

 

               ČLEN 8. se spremeni: 

Briše se dikcija: 

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamudi z opravljenimi storitvami, se zaveže plačati 

pogodbeno kazen v višini 2 promila od celotne obračunske pogodbene vrednosti za vsak dan 

zamude, vendar ne več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti. 
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in nadomesti z dikcijo: 

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamudi z opravljenimi storitvami, se zaveže zavarovancu 
plačati zakonske zamudne obresti. 
 

ČLEN 10. se spremeni: 

Briše se dikcija: 

Izvajalec bo za posamezno zavarovano premoženje in zavarovanje odgovornosti izdal 
zavarovalno polico, obračunski list in fakturo.  
 
Naročnik bo poravnal potrjeni račun 30 - ti dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Kot 
dan prejema računa se šteje dan, ko naročnik prejme račun v svoje vložišče (tajništvo). Račun 
se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.  
 
Če se letna zavarovalna premija plača v enkratnem znesku, bo zavarovalnica naročniku 
priznala dodaten popust v višini 5% neto premije. 
 

in nadomesti z dikcijo: 

Izvajalec bo za posamezno zavarovano premoženje in zavarovanje odgovornosti izdal 
zavarovalno polico, obračunski list in fakturo.  
 
Plačnik - zavarovalec bo poravnal potrjeni račun 30 - ti dan po prejemu pravilno izstavljenega 
računa. Kot dan prejema računa se šteje dan, ko plačnik - zavarovalec prejme račun v svoje 
vložišče (tajništvo). Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se 
izstavlja.  
 
Če se letna zavarovalna premija plača v enkratnem znesku, bo zavarovalnica plačniku - 
zavarovalcu priznala dodaten popust v višini 5% neto premije. 
 

Prilagamo spremenjen vzorec pogodbe. 

 

4.  Sprememba se nanaša na: SKLOP 9 (9.4.) Mladinski center Nova Gorica 

 

Lokacija Zavarovalna 
vrsta 

Popravek – sprememba - 
dopolnitev  

Priloga 

Bevkov trg 8 
(hiša 
eksperimentov) 

Dodatno kritje 
v okviru 
požarnega 

Zavarovanja rizika vandalizma na 
lokaciji Bevkov trg 8 se ne sklene  se 
ne sklene – celica I15 v tabeli 

NE 
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zavarovanja: 
VANDALIZEM 

MONG podatki 2016 v zavihku 
MLADINSKI CENTER se briše. 

Vse lokacije Zavarovanje 
splošne 
odgovornosti 

Podatek o številu zaposlenih se 
spremeni s 3 na 12: V »excell« 
tabeli »MONG podatki 2016« 
zavihek MLADINSKI CENTER, se 
SPREMENI PODATEK: 
Podatek o številu zaposlenih v 
excell celici M7 (3) SE BRIŠE in 
nadomesti z vrednostjo 12. 

NE 

Vse lokacije Zavarovanje 
splošne 
odgovornosti 

Objavljamo tabelo na katero se 
sklicuje zavarovalno tehnični del 
dokumentacije pri zavarovanju 
splošne odgovornosti v tabeli s 
podatki o »ZUNANJIH 
OBISKOVALCIH PRIREDITEV« 

DA: 
»PRIREDITVE 
MLADINSKI 
CENTER« 

 

 

5. Sprememba se nanaša na: SKLOP 3 Gasilska enota Nova Gorica  

Lokacija Zavarovalna 
vrsta 

Popravek - sprememba  Priloga 

Gasilska enota 
Nova Gorica 

Zavarovanje 
plovil 

V »excell« tabeli »MONG podatki 
2016« zavihek GENG PLOVILA, se 
dodajo podatki o motornem čolnu 
pod zaporedno št. 2 – Elan Pasara: 
Glej prilogo GENG PLOVILA - 
DODANO 

DA: »GENG 
PLOVILA – 
DODANO« 

Gasilska enota 
Nova Gorica 

Zavarovanje 
vozil 

V »excell« tabeli »MONG podatki 
2016« zavihek GENG VOZILA, se 
doda vozilo reg. št. GO DZ 081: 
Glej prilogo GENG VOZILA - 
DODANO 

DA: »GENG 
VOZILA – 
DODANO« 

 

 

6. Sprememba se nanaša na: SKLOP 10 Osnovna šola Solkan 

Lokacija Zavarovalna 
vrsta 

Popravek - sprememba  Priloga 

Vse lokacije Vse zav. 
vrste 

Podatke v tabeli MONG podatki 2016, 
zavihek »OŠ SOLKAN« se spremeni: 
Vrednosti nepremičnin v stolpcu 
VREDNOST ZGRADBE tabele 
»RAZČLENITEV VREDNOSTI« se brišejo 
in nadomestijo z vrednostmi za iste lokacije 

ne 
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iz stolpca »ZAVAROVALNA VSOTA« iz 
tabele »NEPREMIČNINE« 
  

Vse lokacije Zavarovanje 
vozil 

Podatke v tabeli MONG podatki 2016, 
zavihek »OŠ SOLKAN VOZILA« se 
spremeni: 
Podatke o šasijah vozil se briše in 
nadomesti z pravilnimi številkami šasij po 
vozilih: 

GO 
E8930 VF7MFKFB65824684 

GO 
ST703 VF1JLAA3A6BY405038 

GO 
CR456 VF77A9HN0DJ775010 

 
 

ne 

 

 

7. Sprememba se nanaša na: SKLOP 8 Osnovna šola Milojke Štrukelj 

Lokacija Zavarovalna 
vrsta 

Popravek - sprememba  Priloga 

Vse lokacije Požarno 
zavarovanje 

Podatke v tabeli MONG podatki 2016, 
zavihek »OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ« se 
spremeni: 
Dodatnega požarnega kritja za zavarovanje 
zalog se ne zahteva: podatke o zav. vsoti 
za zaloge v tabeli »Dodatne nevarnosti 
požarnega in vlomskega zavarovanja« se 
briše. 
 

ne 

Vse lokacije Zavarovanje 
vozil 

Podatke v tabeli MONG podatki 2016, 
zavihek »OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ 
VOZILA« se spremeni: 
Iz tabele se izloči podatke o vozilu GO J4 
305. Za omenjeno vozilo se ne išče 
zavarovalnega kritja. 
 

ne 

 

 

8. Sprememba se nanaša na: SKLOP 11 Zdravstveni dom zobozdravstveno 

varstvo 
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Lokacija Zavarovalna 

vrsta 
Pojasnilo  Priloga 

Ul. Gradnikove 
brigade 7, 5000 
Nova Gorica 

Požarno 
zavarovanje 

Drobni inventar (iz tabele MONG podatki 
2016, zavihek ZD zobo NG), »Zavod – vse 
lokacije skupaj« se za požarne rizike 
zavaruje na lokaciji Gradnikove brigade 7 
 

ne 

 


