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Tehnični del - zavarovanja
A. Zavarovanje rizikov za objekte, zaloge
in opremo
Pri zavarovanju objektov mora biti osnova za določitev obveznosti zavarovalnice za
izplačilo zavarovalnine nova gradbena vrednost in sicer do predpisanih zavarovalnih vsot za
vsak objekt posebej, razen za tiste nevarnosti, kjer je to posebej določeno.
Pri zavarovanju opreme mora biti osnova za določitev obveznosti zavarovalnice za
izplačilo zavarovalnine novo nabavna vrednost opreme in sicer do predpisanih zavarovalnih
vsot za vsako skupino opreme posebej, razen za tiste nevarnosti, kjer je to posebej
določeno.

1. Zavarovanje požarnih rizikov
Zavarovanje požarnih rizikov v obsegu naj krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari objekti, oprema in zaloge in sicer zaradi naslednjih temeljnih nevarnosti: požara, strele,
eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila ali premičnega
delovnega stroja, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije.
Dodatne nevarnosti in razširitve:
1.1. Zavarovanje naj krije škodo tudi zaradi udarca neznanega vozila v objekt, opremo in
ograjo okrog objekta na I. riziko, 10.000,00 € po škodnem dogodku za vse nepremičnine.
1.2. Škoda zaradi izliva vode za objekte, zaloge in opremo iz vodovodnih in odvodnih cevi,
kakor naprav priključenih na vodovodno omrežje do zavarovalne vsote. Izliv vode zaradi
korozije ne sme biti izključitev.
1.3 Nevarnost poplave za vse zavarovane objekte, zaloge in opremo, po škodnem dogodku
na I. riziko do 35.000,00 €.
1.4. Nevarnost vdora meteorne vode za vse zavarovane objekte, zaloge in opremo, po
škodnem dogodku na I. riziko do 35.000,00 €.
1.5 Nevarnost vandalizma za vse zavarovane objekte, zaloge in opremo, po škodnem
dogodku na I. riziko do 20.000,00 €.
1.6 Nevarnost indirektnega udara strele na instalacijah za vse zavarovane objekte, po
škodnem dogodku na I. riziko do 35.000,00 €.
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2. Zavarovanje vlomskih rizikov
Nevarnost vlomskih rizikov za vse zavarovane objekte, zaloge
dogodku na I. riziko do 5.000,00 €.

in opremo, po škodnem

3. Zavarovanje računalnikov in vseh
elektronskih naprav
Zavarovanje računalnikov in vseh elektronskih naprav do zavarovalne vsote 225.316,00 € za
vse računalnike in vse elektronske naprave na vseh lokacijah.

4. Zavarovanje strojeloma
Zavarovanje strojelomnih rizikov za vse naprave na vseh lokacijah do zavarovalne vsote
596.000,00 €.

5. Zavarovanje stekel
Nevarnost razbitja vseh stekel in ogledal na vseh objektih, kakor tudi steklenih površin na
pohištvu na vseh lokacijah do 5.000,00€ po škodnem dogodku.

6. Zavarovanje odgovornosti
Zavaruje se splošna civilna odgovornost zaradi civilno pravdnih odškodninskih zahtevkov,
ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega
dogodka, ki izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, ki ima za posledico telesne
poškodbe ali uničenje stvari. Zavarovalna vsota je 500.000,00 €. Letni agregat je 3 x
zavarovalne vsote. Zavarovanje se sklepa za 193 zaposlenih, od tega je:
•
•

77 vzgojiteljev in vzgojiteljic
100 učiteljev in učiteljic, od tega 3 telesne vzgoje.

Razširitve:
6.1. Zavarovanje SCO mora vključevati tudi zahtevke zaposlenih delavcev, do limita
100.000,00 € po škodnem dogodku.
6.2. Zavarovanje SCO mora vključevati tudi zahtevke zaradi proizvajalčeve odgovornosti za
izdelke, še posebej zaradi hrane, ki jo je zavarovanec izdelal in dal v promet, oziroma
storitev, ki jih je opravil, do limita 500.000,00 € po škodnem dogodku.
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6.3 Zavarovanje SCO mora vključevati tudi zahtevke zaradi poklicne oziroma strokovne
napake učiteljev in vzgojiteljev na zavarovalno vsoto, oziroma zaradi organizacij
šolskih prireditev, izletov ali ekskurzij in podobnih dejavnosti.
6.4 Zavarovanje SCO mora vključevati tudi zahtevke zaradi odškodninskih zahtevkov
zaradi distribucije vode.
6.5 Zavarovanje SCO mora vključevati tudi zahtevke zaradi uporabe ali posesti ,
zakupa ali užitka zemljišč ali zgradb. Nikakor ne sme biti odškodnina povezana s padci,
udarci, urezninami ali zdrsi limitirana z navzgor omejenim zneskom manjšim od
zahtevane zavarovalne vsote za splošno civilno odgovornost.
6.6 Zavarovanje SCO mora biti brez odbitne franšize.
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B. Obravnavani predmeti zavarovanja
2. Zavarovanje zgradb
2.1 Občina Ig

Občina Ig, velikost objekta 375m2, masiven, zgrajen 1859, obnova 2001. Zavarovalna vsota
je 281.250,00 €. V spodnji etaži je vrtec, v zgornji pa občinski pisarniški prostori. Objekt je
ustrezno vzdrževan, obnovljen, ima protivlomni in protipožarni varnostni sistem vezan na
varnostno službo.
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2.2 Osnovna šola Ig

Osnovna šola Ig, Troštova 24, Ig, velikost objekta 6061 m2, masiven, zgrajen 1966.
Zavarovalna vsota je 5.454.900,00 €. Kasneje dograjevan, z lastno kurilnico. Objekt je
ustrezno vzdrževan, obnovljen, ima protivlomni in protipožarni varnostni sistem vezan na
varnostno službo. Objekt ima napravo za lastno ogrevanje.
Objekt se dograjuje za 1128 m2. Dokončan bo predvidoma do 31.07.2019. Nova
zavarovalna vsota bo 6.470.100,00 €.

2.3 Center Ig

Center Banija Ig, poslovni center, velikost objekta 2312 m2, masiven, zgrajen 2007.
Zavarovalna vsota je 2.312.000,00 €. Objekt je ustrezno vzdrževan, ima protivlomni in
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protipožarni varnostni sistem vezan na varnostno službo. Objekt ima napravo za lastno
ogrevanje.

2.4 Medgeneracijski center

Medgeneracijski center Ig, Troštova 5, namenjen druženju in predavanjem, samo spodnja
etaža, velikost etaže 140 m2, masiven, zgrajen 1925. Zavarovalna vsota je 105.000,00 €.
Objekt je ustrezno vzdrževan, ima protivlomni varnostni sistem ne vezan na varnostno
službo. Objekt ima ogrevanje na elektriko.

2.5 RTC Zapotok

Rekreativno turistični center Zapotok, Zapotok 8c, namenjen raznim prireditvam in
rekreaciji, velikost objekta 462 m2, masiven, zgrajen 1946, obnovljen 2013. Zavarovalna
vsota je 346.500,00 €. Objekt je ustrezno vzdrževan. Objekt ima napravo za lastno
ogrevanje.
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2.6 Dvorana Golo

Dvorana Golo, Golo 5a, Golo, namenjena rekreaciji, zgornja etaža , masivna, velikost
etaže 370 m2, zgrajen 2008. Zavarovalna vsota je 277.680,00 €. Objekt je ustrezno
vzdrževan. Objekt ima napravo za lastno ogrevanje.

2.7 Mrliška vežica Golo

Mrliška vežica Golo, velikost objekta 170 m2, masiven,
je 85.000,00 € . Objekt je ustrezno vzdrževan.

zgrajen 2008. Zavarovalna vsota
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2.8 Mrliška vežica Ig

Mrliška vežica Ig, velikost objekta 70 m2, masiven, zgrajen 1994. Zavarovalna vsota je
125.000,00 € . Objekt je ustrezno vzdrževan.

2.9 Mrliška vežica Tomišelj

Mrliška vežica Tomišelj, velikost objekta 60 m2, masiven, zgrajen 1994. Zavarovalna vsota
je 85.000,00 €. Objekt je ustrezno vzdrževan.
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2.10 Etažna lastnina

Predmet zavarovanja je več stanovanj v lasti občine:
•

Zagorica 13, Ig, 23 m2, zgrajeno 1988, zavarovalna vsota 19.550,00 €

•

Zagorica 11, Ig, 58 m2, zgrajeno 1988, zavarovalna vsota 49.300,00 €

•

Zagorica 3, Ig, 58 m2, zgrajeno 1987, zavarovalna vsota 49.300,00 €

•

Zagorica 7, Ig, 58 m2, zgrajeno 1986, zavarovalna vsota 49.300,00 €

•

Zagorica 3, Ig, 58 m2, zgrajeno 1987, zavarovalna vsota 49.300,00 €

Etažna lastnina v večstanovanjski zgradbi.
Objekti imajo napravo za lastno ogrevanje.

Objekti so ustrezno vzdrževani in masivni.
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2.11 Podružnična šola Tomišelj

Podružnična šola Tomišelj, Tomišelj 30, Tomišelj, masiven, velikost objekta 309 m2,
zgrajen 1898. Zavarovalna vsota je 231.750,00 € . Objekt je ustrezno vzdrževan, ima
protivlomni in protipožarni varnostni sistem vezan na varnostno službo. Objekt ima napravo
za lastno ogrevanje.

2.12 Podružnična šola Iška vas

Podružnična šola Iška vas 2, Iška vas, velikost objekta 201 m2, masiven, zgrajen 1898,
obnovljena. Zavarovalna vsota je 150.750,00€ . Objekt je ustrezno vzdrževan, ima
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protivlomni in protipožarni varnostni sistem vezan na varnostno službo. Objekt ima
napravo za lastno ogrevanje.

2.13 Podružnična šola Golo

Podružnična šola Golo, Golo 37, Golo, velikost objekta 918 m2, masiven, zgrajen 2007.
Zavarovalna vsota je 918.000,00 €. Objekt je ustrezno vzdrževan, ima protivlomni in
protipožarni varnostni sistem vezan na varnostno službo.. Objekt ima napravo za lastno
ogrevanje.

2.14 Vrtec Ig, enota Krimček

Vrtec Ig, enota Krimček , cesta na Kurešček, Ig, masiven, velikost objekta 2133 m2,
zgrajen 2013. Zavarovalna vsota je 2.133.000,00 €. Objekt je ustrezno vzdrževan, ima
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protipožarni in protivlomni varnostni sistem vezan na varnostno službo. Objekt ima napravo
za lastno ogrevanje. Pred objektom so igrala v vrednosti 30.000,00 €, ki se zavarujejo
proti požarnim rizikom z razširitvijo za vandalizem.

2.15 Vrtec enota Mavrica

Vrtec, enota Mavrica, Govekarjeva cesta 18, Ig velikost objekta 230 m2, masiven, zgrajen
2009. Zavarovalna vsota je 230.000,00 €. Objekt je ustrezno vzdrževan, ima protivlomni in
protipožarni varnostni sistem vezan na varnostno službo. Objekt ima napravo za lastno
ogrevanje.

2.16 Stari vrtec
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Stari vrtec, Troštova 21, Ig velikost objekta 650 m2, masiven, zgrajen 1984. V njem se
izvaja dejavnost OŠ Ig-upravitelji. Zavarovalna vsota je 552.500,00 €. Objekt je ustrezno
vzdrževan, ima protivlomni in protipožarni varnostni sistem vezan na varnostno službo.
Objekt ima napravo za lastno ogrevanje.

2.17 Dom Zapotok

Dom Zapotok, Zapotok 4, Zapotok, namenjen počitniški dejavnosti otrok, masiven,
velikost objekta 314 m2, zgrajen 1935. Zavarovalna vsota je 235.500,00 €. Objekt ima
napravo za lastno ogrevanje.

2.18 Dom v Iški
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Dom v Iški, Iška 28, Ig, masiven, velikost objekta 202 m2, zgrajen 1955. Zavarovalna vsota
je 151.500,00€ . Objekt ima napravo za lastno ogrevanje.

2.19 Stari gasilni dom

Stari gasilni dom, Ljubljanska cesta 2, Ig. Namenjen je skladišču in izvajanje dejavnosti
društev, masiven, velikost objekta 72 m2, zgrajen 1883, obnovljen leta 1983. Zavarovalna
vsota je 54.000 €.

2.20 Zbirni center Matena
Zbirni center Matena je odprt prostor, namenjen začasnemu odlaganju kosovnega
materiala. Površina je 908 m2. Obdan je z ograjo. Zavarovalna vsota 5000 €.
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3. Zavarovanje opreme
3.1 Računalniki in vsa elektronska oprema
Novonabavna vrednost vse opreme je 225.315,94 €. Povprečna odpisanost je 50%.
Zavarovanje mora biti sklenjeno z odkupom amortizacije in brez odbitne franšize.

3.2 Za strojelomne rizike zavarovana oprema
Novonabavna vrednost vse opreme je 595.739,46 €. Povprečna odpisanost je 33%.
Zavarovanje mora biti sklenjeno z odkupom amortizacije in brez odbitne franšize.

3.3 Vsa preostala oprema
Novonabavna vrednost vse preostale opreme je 647.423,80 €. Povprečna odpisanost je 62%.
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4. Zavarovanje zalog
Zaloge materiala in hrane
Novonabavna vrednost zalog na lokaciji OŠ IG, Troštova 24, Ig
•
•
•

knjižno gradivo v vrednosti 234.009,44 €
zaloge goriva v vrednosti 12.000,00 €
zaloge hrane 1.800,00 €

Novonabavna vrednost zalog na Cesti na Kurešček, Enota Krimček
•
•

zaloge goriva 1.500,00 €
zaloge hrane 2.567,00 €.

17

PML
M.P.L. (MAXIMUM POSSIBLE LOSS)
Škoda, do katere pride, ko izjemoma in hkrati nastopijo najbolj neugodne
okoliščine, kar ovira protipožarno obrambo, tako, da požar zaustavijo šele
neprehodne ovire ali pomanjkanje gorljivega materiala.

P.M.L. (PROBABLE MAXIMUM LOSS)
Največja verjetna škoda, ko zatajijo najbolj pomembni preventivni ali represivni
ukrepi medtem, ko se ostali (organizacijski in fizični) ukrepi aktivirajo normalno.

E.M.L. (ESTIMATED MAXIMUM LOSS)
Škoda, ki bi nastala kot posledica požara pod normalnimi pogoji v smislu
preprečitvenih ukrepov in aktivnosti gašenja v okviru prizadetega objekta.
Nenavadne okoliščine (slučajne ali izjemne), ki bi utegnile spremeniti okoliščine
niso upoštevane.

Z vidika ocene možnih škod smo vzeli v obzir objekte, zaloge in opremo stavbe
z lokaciji OŠ Ig, Troštova 24, Ljubljana.
Ocena M.P.L, P.M.L in E.M.L.:
Požarno zavarovanje

M.P.L.: 100%

Cca 7.100.000 €

P.M.L.: 35-40%

Cca 2.840.000 €

E.M.L.: 25%

Cca 1.775.000 €
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