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Splošna odgovornost

• Zavarovanje krije škodo, nastalo tretjim osebam, zaradi 
nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira 
iz lastnosti, dejavnosti in pravnega razmerja in ima za 
posledico:
- telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe
- uničenje ali poškodbo stvari

• Če je dogovorjeno, krije zavarovanje tudi:
- odškodninske zahtevke delavcev zavarovanca
- škodo iz posebnih nevarnostnih virov (po ceniku)
- čisto premoženjsko škodo, če ne sodi dejavnost 

zavarovanca v področje čistih premoženjskih škod



• Izključene so škode:
- ki jih zavarovanec povzroči z naklepom

o ravnanje, ki ga zavarovanec opusti, čeprav bi moral 
pričakovati njegovo škodljivo posledico

o zavestno ravnanje proti veljavnim predpisom
o vednost o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti blaga, izdelkov 

ali storitev

- ki jih povzročijo letala, vodna plovila in kopenska 
motorna vozila, prikolice ter samovozni delovni stroji 
kadar se premikajo

- nastale zavarovancu in družbenikom z deležem nad 
25% ter njihovim svojcem



• Če ni dogovorjeno, zavarovanje ne krije škode:
- na stvareh, ki jih ima zavarovanec kakorkoli na skrbi
- na stvareh, ki so predmet obdelave, predelave, 

preizkušanja
- na stvareh pri nakladanju in razkladanju z dvigali in 

drugimi napravami
- nastale zaradi izdelkov, ki jih je zavarovanec dal v 

promet
- povzročene zaradi onesnaženja okolja

• Posebnosti za gradbeno dejavnost



Projektantska odgovornost

• Zakonsko obvezna! (ZGO)
• Zavarovanje krije škodo zaradi napake v tehnično 

računskih in statičnih osnovah ter izračunih, kalkulacijah 
in konstrukciji v projektni dokumentaciji, če ima napaka za  
posledico poškodovanje ali uničenja objekta in/ali elektro-
strojne opreme, ki se gradi/montira po projektu, ki ga je 
izdelal zavarovanec.

• Če je dogovorjeno, krije zavarovanje tudi neposredne 
stroške vgradnje novega elementa zaradi statične, 
dinamične ali geometrične potrebe, čeprav ni prišlo do 
fizične poškodbe tega elementa.



• Če je dogovorjeno, krije zavarovanje škodo zaradi napake 
pri tehničnem nadzoru in reviziji.

• Zavarovanje krije stroške ponovnega projektiranja le, če se 
s tem zmanjša škoda, ki bi jo zavarovalnica morala plačati.

• Iz zavarovanja so izključene škode ali zahtevki zaradi:
- kršitve zakonskih predpisov ali navodil, ki jih je izdal naročnik

- lepotnih napak, nefunkcionalnosti in nerentabilnosti

- onesnaženja okolja, polucij, emisij, …

- kršitve pogodbenih obveznosti (penali)

- raznih raziskav ter izdajanja soglasij in dovoljenj 

- višjih stroškov popravila (nadurno delo, hitri prevoz,…)



• V zavarovanje je vključena tudi odgovornost pogodbenih
podizvajalcev.

• Zavarovanje krije vse projekte, ki jih zavarovanec dobi v 
delo po sklenitvi zavarovanja in traja ves čas gradnje 
posameznega objekta in še v času dogovorjene garancije.

• Zavarovanec je pri škodi soudeležen v višini 10 % od 
priznane odškodnine, vendar ne manj kot 0,3 % od 
zavarovalne vsote.

• Osnova za obračun premije je vrednost projektov (letna 
realizacija).



Gradbeno zavarovanje

• Splošno

• Predmet zavarovanja

– Pogodbena dela in dodatni predmeti

• Zavarovane nevarnosti

– Temeljne in dodatne

– Razširitve in zožitve kritij

• Dolžnosti zavarovanca

• Dajatev zavarovalnice (zavarovalnina)

• Podatki o gradbenem zavarovanju



Splošno o gradbenem zavarovanju

• Namenjeno je zavarovanju investicij v nove objekte in v 
prenovo obstoječih objektov.

• Zavarovanje krije uničenje, poškodbo in izginitev 
zavarovanih stvari (dodatno odgovornost).

• Zavarovanje opredeljujejo Splošni pogoji (in klavzule) za 
gradbeno zavarovanje, za vlomsko zavarovanje, v primeru 
zavarovanja odgovornosti pa tudi splošni pogoji za 
zavarovanje odgovornosti. 

• Z zavarovanjem so krita tudi montažna dela, če pa ta 
prevladujejo, se sklene montažno zavarovanje.



• Zavarovanje lahko sklene investitor ali izvajalec del.

• Zavarovanje se sklene za čas izvajanja gradbenih del (do 
predaje objekta naročniku), lahko pa tudi za čas garancije 
(do 2 leti). 

• Zavarovanje se sklene pred začetkom gradbenih del.

• Zavarovančeva soudeležba pri škodi (10 %, min 100 EUR 
max 3.500 EUR?)

• Osnova za obračun premije je pogodbena vrednost del, pri 
dodatnih nevarnostih pa višina zavarovalnih vsot.



Predmet zavarovanja

• Pogodbena dela, ki so zajeta v pogodbeni vrednosti del 
(ves material, delo in oprema):

– objekt v gradnji (novogradnje, dograditve, nadgradnje, 
popravila, adaptacije)

– gradbeni in instalacijski material ter gradbeni deli in
elektrostrojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev v 
objekt

– oprema in pomožni objekti za izvajanje montaže



• Po dogovoru, se lahko zavarujejo (na način I.rizika ali 
zavarovalno vsoto) tudi:

– obstoječi objekti, na katerih se izvajajo dela 

– obstoječi objekti, ki so od zavarovanega objekta oddaljeni 
manj kot 5 m

– del objekta v gradnji, ali posamezna dela, ki niso ali pa so 
kako drugače zavarovana 

– oprema, orodje, pomožni montažni material in pomožni 
objekti, ki niso zajeti v pogodbeni vrednosti

– dodatni stroški (za čiščenje, navoz materiala)

– poslovno-tehnična dokumentacija, stvari delavcev,…



Zavarovane nevarnosti

• Temeljne nevarnosti:

– požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, 
manifestacija in demonstracija, izliv vode, mraz, led in 
sneg, snežni plaz, dež, odtrganje in zrušenje zemljišča 
ter zemeljski usad 

– gradbena nezgoda (*)

– nespretnost, malomarnost in naklep (policija)

– vlomska tatvina (*)



• Dodatne nevarnosti:

– poplava, visoka voda in talna voda

– delovanje podvodnih tokov

– zemeljski plaz

– odgovornost izvajalca del (*)

– potres (franšiza 2% ali 5%)

• Zožitve zavarovalnih kritij:

– izključitev kritja za napake iz projekta

– izključitev škod zaradi napak v materialu



• Razširitve zavarovalnih kritij:
– zavarovanje stroškov popravila za nadurno, nedeljsko, 

praznično delo in hitri prevoz
– zavarovanje stroškov za čiščenje in rušenje (nad 3%)
– zavarovanje stroškov za navoz ali nasipavanje 

odnešenega materiala do projektiranega profila
– pogodbena odgovornost izvajalca del v času garancije 

do največ 2 leti (skrite napake iz časa gradnje)
• Zavarovanje ne krije:

– pogodbenih kazni (penalov)
– posredne škode ali izgub



Gradbena nezgoda

Če nastane škoda naglo, nepredvideno in neodvisno od volje 
izvajalca del zaradi:

• Napake pri izvajanju del
• Deformacije, premaknitve ali loma opreme za izvajanje del
• Prevoza in prenosa na območju montaže
• Napake v tehnično, računskih podlagah, statičnih in drugih 

izračunih
• Napake v konstrukciji
• Napake v montažnem materialu
• Padca in udarca



Vlomska tatvina

Obseg nevarnosti določajo splošni pogoji za vlomsko
zavarovanje:
– Vlomska tatvina je, če storilec vlomi v zaklenjene 

prostore (razbije ali vlomi vrata, okno, zid, strop ali 
pod), odpre prostor s ponarejenim ključem, vdre v 
prostor skozi odprto okno, ki je najman 1,6 m od tal.

– Zavarovanje krije tudi škodo na še nevgrajenem
gradbenem materialu in opremi.

– Krita je tudi škoda na zavarovanih stvareh na prostem, 
če je ta prostor stalno čuvan in ograjen z dobro 
vzdrževano ograjo visoko najmanj 2 metra. 



Odgovornost izvajalca del

• Obseg nevarnosti določajo splošni pogoji za zavarovanje 
odgovornosti:
– zavarovalna vsota
– izključitev kritja za škode proti zaposlenim delavcem 

(zavarovanca ali vseh)
– razširitev na ekološke škode
– razširitev na škode pri miniranju znotraj 75 m

• Zavarovanje odgovornosti ne krije škode na:
– obstoječem objektu ali opremi
– objektu, ki je oddaljen manj kot 5 m



Dolžnosti zavarovanca

• Ob sklenitvi zavarovanja mora zavarovanec:

– prijaviti zavarovalnici vse okoliščine, ki so pomembne 
za ocenitev nevarnosti (teže rizika) za katere je vedel 
oziroma bi moral vedeti

• Ob škodi mora zavarovanec:

– prijaviti škodo najkasneje v treh dneh

– obvestiti policijo pri škodah, ki so nastale zaradi 
požara, eksplozije ali vlomske tatvine

– dati zavarovalnici vse podatke in dokaze, ki so potrebni 
za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode



Dajatev zavarovalnice (zavarovalnina)

• Zavarovanje zajema samo tisto škodo, ki nastane ob 
delovanju zavarovane nevarnosti na zavarovani objekt.

• Škoda, ki jo krije zavarovanje se obračuna v primeru 
poškodovanja ali uničenja objekta.

• Škoda se obračuna po stroških popravila, kolikor bi znašali 
na dan zavarovalnega primera, zmanjšanih za vrednost 
ostankov (pri zavarovanju opreme se upošteva tudi 
amortizacija).

• Zavarovalnica izplača tudi stroške čiščenja v višini do 3 % 
vrednosti zavarovane stvari (če ni drugače dogovorjeno).



• Ne povrnejo pa se večji stroški popravila za delo, ki 
predstavlja izboljšavo, razširitev ali dopolnitev.

• Znesek izplačane škode se zmanjša za dogovorjeni znesek 
zavarovančeve soudeležbe pri škodi (franšiza).



Podatki za gradbeno zavarovanje

• Izpolnjen vprašalnik za gradbeno zavarovanje (vedno):

– splošni podatki o investitorju in izvajalcu del

– ime in vrsta gradbenega objekta ter kratek opis del

– lokacija gradnje

– trajanje gradnje (datumi)

– pogodbena vrednost del

– razširitve predmeta zavarovanja

– dodatne nevarnosti in razširitve in izkjučitve

– soudeležba pri škodi



• Včasih je potrebno pridobiti ali opraviti tudi:

– pogodbo s podrobnim opisom (specifikacijo) del

– razgovor z vodjem gradbišča ali projektantom

– ogled lokacije in predmeta gradnje ali sosednjih 
objektov



CAR zavarovanje - Munich Re

• Predmet zavarovanja:
– Material Damage (Section I)

– Third Party Liability (Section II); brez zavarovanja delavcev

– Loss of Profits (Section III)

• Izključitve kritij (Endorsement):
– Earthquake (009)

– Flood and inundation (010)

– Windstorm (012)

– Damage due to fire (191)

– Terrorism (014)



• Razširitve kritij (Endorsement):
– Strike, riot and civil commotion (001)

– Cross liability (002)

– Extended maintenance (004)

– Overtime, night work and express freight (006)

– Airfreight (007)

– Inland transit (113)

– Designer’s risk (115)

– Existing property (119)

– Vibrations, removal or weakening of support (120)

– Clearance of Debris

– Construction plant and equipment (Machinery)


