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DOPOLNILNI POGOJI ZAVAROVANJA V VINOGRADNIŠTVU V SLOVENIJI 

(veljajo od 1.1.2022)

 
Vsebina 

1.člen   Obseg zavarovalnega kritja 
2.člen   Zavarovalna ponudba 
3.člen   Začetek in konec zavarovalnega kritja 
4.člen   Trajanje zavarovanja 
5.člen   Zavarovalna vsota 
6.člen   Premija 
7.člen   Obveznosti zavarovanca v primeru nastanka škode 
8.člen   Cenitev škode 
9.člen   Odškodnina 
10.člen Odbitna franšiza 
11.člen Ostalo 
12.člen Definicije pojmov 
 
Zavarovatelj nadomesti zavarovancem škodo v skladu s 1. 
členom teh pogojev. 
 

1. člen 
Obseg zavarovalnega kritja 

1. Zavarovalni produkt »Grozdje Bazis«: nadomesti škodo, ki 

nastane zaradi toče na zavarovanem pridelku grozdja in 
odškodnino za „ dodatno delo„ od razvojne fenofaze BBCH 85 
»Mehčanje jagod/zorenje« zaradi večje občutljivosti pridelka. 
Ponudbo za zavarovanje škode zaradi toče za trsnice 
(cepljenke), rodni les trte, selekcijski vinograd (cepiče), podlage 
(ključe, zarodišče) in sadike vinske trte je mogoče skleniti 
ločeno. 
Zavarovatelj ne nadomesti škode zaradi posledic po škodnem 
dogodku, tudi, če so te posledice povezane s točo. 
 
2. Zavarovalni produkt »Grozdje Univerzal«: nadomesti škodo, 

ki nastane zaradi toče in spomladanske pozebe na 
zavarovanem pridelku. Pri obnovi vinograda (posajena 
cepljenka) nastopi kritje rizika spomladanske pozebe na 
zavarovani cepljenki od trenutka, ko je cepljenka v 2. 
vegetacijski dobi po sajenju v vinogradu dosegla fenofazo 
BBCH 01 „Začetek napenjanja zimskih očes“ in ko mladika 
doseže minimalni premer 10 mm na višini kordonske vzgoje ali 
na višini debla. 
Pri škodi zaradi toče od razvojne fenofaze BBCH 85 »Mehčanje 
jagod/zorenje« se na zavarovanem pridelku grozdja nadomesti 
še dodatna odškodnina na že ocenjeno škodo zaradi večje 
občutljivosti pridelka. 
Nezavarovan je pridelek grozdja, ki v času zavarovalnega kritja 
za riziko spomladanske pozebe v skladu s 3. členom še ni 
potrgan (npr. grozdje za ledeno vino) in pa cepiči ter sadike 
vinske trte, ki še ne bodo obrodile (obnova vinograda). 
Zavarovatelj v tem primeru ne nadomesti škode zaradi posledic 
zavarovalnega primera tudi, če je ta povezan s točo ali pozebo. 
Pri vinogradih, ki so bili v času trajanja zavarovalnega kritja 
pridobljeni z nakupom, zakupom ali podobnim pravnim 
razmerjem, zavarovatelj jamči za škodo, nastalo zaradi toče, ne 
pa tudi za škodo zaradi spomladanske pozebe. 
 

3. Varianta Plus: Varianto Plus je možno skleniti kot 
dozavarovanje pri zavarovalnih produktih Grozdje Bazis in 
Grozdje Univerzal. Krita je izguba količine pridelka grozdja 
zaradi gnilobe po toči, v kolikor znaša izguba količine več kot 
10% pridelka. Škoda se nadomesti od razvojne faze BBCH – 
stadij 85 »Mehčanje jagod / zorenje«.   

 
4. Grozdje pod protitočno mrežo: skupaj s pridelkom grozdja so 
zavarovane tudi mreže, konstrukcija in trsi za riziko toče in 
viharnega vetra. Kot viharni veter so označeni vremsko 
pogojeni premiki zračnih mas s hitrostjo vsaj 60 km/h.  

 
2. člen 

Zavarovalna ponudba 

1. Grozdje Univerzal: Zavarovalna ponudba se predloži pisno 

na obrazcu zavarovatelja, najkasneje do 15. marca za tekoče 
zavarovalno obdobje.  
2. Grozdje pod protitočno mrežo: Zavarovalna ponudba za 

zavarovanje grozdja pod protitočno mrežo velja kot sprejeta s 
strani zavarovatelja, v kolikor po opravljenem strokovnem 
ogledu konstrukcije in mreže s strani cenilne službe Agro 
Zavarovalnice niso bile ugotovljene nepravilnosti oz. 
pomanjkljivosti. V kolikor so pri ogledu bile ugotovljene 
nepravilnosti glede izvedbe del in uporabljenih materialov na 
konstrukciji, se te zapišejo v zapisnik in si zavarovatelj po 
prejemu tega zapisnika v roku treh tednov dovoljuje zavrniti oz. 
prekiniti zavarovalno ponudbo. Zavarovanec mora za vsako 
zavarovalno obdobje zavarovatelju pisno sporočiti podatke o 
pridelku in protitočnih mrežah, kakor vse spremembe podatkov 
najkasneje do 15. maja tekočega zavarovalnega obdobja.  

 

Zavarovanje z Varianto Plus se lahko sklene kot nadgradnja 
zavarovalne ponudbe pri obeh zavarovalnih produktih za 
grozdje. V kolikor je v tekočem zavarovalnem obdobju že prišlo 
do škode po toči, sklenitev zavarovanja z Varianto Plus ni več 
mogoča. 

 
3. člen 

Začetek in konec zavarovalnega kritja 

Zavarovalno kritje za riziko toče tekočega zavarovalnega 
obdobja se začne skladno s 4. členom, točko 4 Splošnih 
zavarovalnih pogojev proti toči, vendar ne prej kot po fenofazi 
BBCH 01 „Začetek napenjanja zimskih očes" in se konča s 
spravilom pridelka, najkasneje 31. oktobra.  
Kritje na pridelku grozdja po riziku toče v vinogradih s protitočno 
mrežo se prične z razpetjem mrež. Kritje na pridelku grozdja se 
konča s spravilom pridelka, najkasneje po zvitju protitočnih 
mrež. Kritje na mreži, konstrukciji in trsih po riziku toče in 
viharnega vetra se konča s koncem zavarovalnega obdobja. 
 
Zavarovalno kritje za spomladansko pozebo tekočega 
zavarovalnega obdobja se s pravočasno oddano ponudbo 
začne v skladu s 4. členom, točko 4 Splošnih zavarovalnih 
pogojev proti toči, vendar ne prej kot po fenofazi BBCH 01 
„Začetek napenjanja zimskih očes“ in konča 31. maja tekočega 
zavarovalnega obdobja. Prenehanje kritja za gnilobo grozdja po 
Varianti Plus v tekočem zavarovalnem obdobju se konča, ko 
grozdje doseže sladkorno stopnjo 15° po klosterneuburški 
moštni tehtnici, najkasneje pa 15. oktobra. 
Kritje po pozebi na pridelku grozdja v mladih vinogradih začetne 
rodnosti se prične v drugem letu po sajenju cepljenke na stalno 
mesto v vinograd in ne prej kot po fenofazi BBCH 01 „Začetek 
napenjanja zimskih očes" in ko enoletni poganjek na višini 
debla doseže premer 10 mm. 
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4. člen 
Trajanje zavarovanja 

1. Zavarovalne pogodbe se sklenejo za nedoločen čas, pri 
čemer sme vsaka stranka od pogodbe odstopiti ob koncu 
zavarovalnega obdobja.  

2. O nameravanem odstopu mora stranka pisno (s priporočeno 
poštno pošiljko) obvestiti drugo stranko najmanj 3 mesece pred 
koncem tekočega zavarovalnega obdobja, to je najkasneje do 
30. septembra. Odpoved zavarovalne pogodbe lahko poda 
zavarovanec oziroma njegov pooblaščenec s predloženim 
pisnim pooblastilom. 

3. Zavarovalno obdobje je koledarsko leto. 
 

5. člen 
Zavarovalna vsota 

Zavarovalna vsota je vrednost pridelka na enoto pridelovalne 
površine (EUR/ha), ki jo izbere zavarovanec, pomnoženo s 
celotno zavarovano površino. 
Grozdje Univerzal: Za kritje rizikov toče in spomladanske 
pozebe velja enaka zavarovalna vsota. Sprememba 
zavarovalne vsote za tekoče zavarovalno obdobje je možna do 
do 15. marca. 
Varianta Plus: velja enaka zavarovalna vsota kot za riziko toče.  
Grozdje pod protitočno mrežo: Skupna zavarovalna vsota za 
protitočno mrežo, konstrukcijo in trse znaša maksimalno 5.000 
EUR na hektar. 

 
6. člen 
Premija 

Premija za zavarovanje proti toči in premija za zavarovanje 
proti spomladanski pozebi se obračuna ločeno. Za Varianto 
Plus se premija obračuna kot dodatek k premiji za točo. Pri 
izračunu obeh navedenih premij se posebej upošteva 
razvrstitev v premijski razred po desetinskem sistemu, tako za 
točo kot za spomladansko pozebo, v skladu z 2. točko 10. 
člena „Splošnih pogojev za zavarovanje proti toči“. 
 

7. člen 
Obveznosti zavarovanca v primeru nastanka škode 

1. Kadar nastopi zavarovalni primer, ki je posledica toče ali 
spomladanske pozebe, mora zavarovanec najkasneje v treh 
dneh, ko je zanj izvedel, o njem pisno obvestiti zavarovatelja.  
Škodo zaradi pozebe lahko zavarovanec prijavi najkasneje do 
31. maja tekočega zavarovalnega obdobja.  
Če zavarovanec ne prijavi škode v navedenem roku, ima 
zavarovatelj pravico odkloniti zavarovančev zahtevek za 
izplačilo odškodnine.  
2. Prijava škode zaradi spomladanske pozebe mora vsebovati 
naslednje podatke: datum nastanka škode in temperaturo (v 
stopinjah Celzija). 
3. Škodo zaradi gnilobe, ki je nastopila kot posledica toče, mora 
zavarovanec najkasneje v treh dneh, ko je zanjo izvedel, pisno 
javiti zavarovatelju.  
Zavarovanec je dolžan takoj po nastopu zavarovalnega primera 
ukreniti vse potrebno, da se prepreči povečanje škode ter se pri 
tem ravnati po navodilih zavarovatelja. Opraviti ter financirati 
mora vsa dela, ki so potrebna za nego in nadaljnji razvoj 
poškodovanega pridelka grozdja v danih okoliščinah. 
 

8. člen 
Cenitev škode 

Škoda kot posledica pozebe pri grozdju se upošteva od 
fenofaze BBCH 01 „Začetek napenjanja zimskih očes" in v 
nadaljevanju kot posledica neodganjanja oči in s tem enoletnih 
mladik. Pri mladih vinogradih v začetni rodnosti se kot škoda po 
pozebi upošteva pozebla odgnala mladika. Posledično 
odženejo mladike iz stranskih oči in v kolikor ne doseže mladika 
na višini debla  premera 10 mm, jo moramo prikrajšati.  

V kolikor je zavarovano grozdje v istem zavarovalnem obdobju 
poškodovano zaradi spomladanske pozebe in toče, se najprej 
ugotovi škoda, ki je nastala po spomladanski pozebi, šele nato 
škoda po toči. Na koncu se oceni skupna škoda. Za ocenjeno 
škodo na pridelku grozdja, zavarovanega z zavarovalnim 
produktom Grozdje Bazis ali Univerzal, poškodovanim pred 
fenofazo „Mehčanje jagod / zorenje“, se dodatek za opravljeno 
dodatno delo v vinogradu (oteženo obiranje) ne izplača. V 
kolikor pa ponovna škoda po toči povzroči dodatni izpad 
količine pridelka v višini več kot 10% od zavarovalne vsote 
posameznega vinograda, se izplača dodatek za oteženo 
obiranje.  
Če je obremenitev rodnih oči po trsu večja zaradi nepravilne ali 
zmanjšane rezi, se škoda po spomladanski pozebi oceni od 
optimalne obremenitve za posamezno sorto.  
Pri gnilobi grozdja po toči se določi skupna škoda, ki je nastala 
na pridelku kot posledica toče in gnilobe. Predhodno 
obračunani dodatek za dodatno delo v vinogradu zaradi toče se 
v tem primeru ne upošteva ločeno.  
 
 

9. člen 
Odškodnina 

1. Škoda po toči vključno z gnilobo grozdja  

Razpon odškodnine za dodatno delo v vinogradu določi 
zavarovatelj za vsakokratno zavarovalno obdobje.  
Odškodnina za dodatno delo kot posledica toče se prizna, v 
kolikor izpad pridelka znaša minimalno 11% od fenofaze BBCH 
85 „Mehčanje jagod / zorenje“. Odškodnina za dodatno delo 
znaša največ do 10% od zavarovalne vsote posameznega 
poškodovanega vinograda ali dela vinograda.  
 
Če pride v zavarovalnem obdobju do škode zaradi 
spomladanske pozebe in toče, se zavarovalna vsota za 
kasnejše škodne dogodke zmanjša za že izplačano odškodnino 
predhodno nastalega škodnega primera. Škodo zaradi gnilobe 
kot posledico toče se oceni kot skupno škodo v vinogradu po 
toči in gnilobi. 
 
Od vseh zavezujočih kombiniranih škodnih dogodkov po toči in 
gnilobi kot posledici toče, se po upoštevanju odbitne franšize 
(10.člen, točka 1) izplača razlika odškodnine do predhodno 
nastalih škod zaradi toče. Skupna vsota vseh odškodnin, 
zmanjšanih za odbitno franšizo, ne more preseči 100% 
zavarovalne vsote (9.člen).  
 
2. Škoda po toči in viharnem vetru na protitočni mreži in 
konstrukciji 

Nadomestijo se stroški popravila (mreža, stroški materiala in 
dela) na protitočni mreži in konstrukciji. Maksimalna višina 
odškodnine na mreži in konstrukciji  se določi po tabeli v % od 
zavarovalne vsote in v odvisnosti glede starosti in barve 
protitočne mreže.  
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Starost v 
letih 

Mreža 
(maks. odškodnina v % od ZV) 

Konstrukcija 
(maksimalna 
odškodnina v 
% od ZV) 

 
črna 

 
bela/siva 

1. do 5. 80 80 100 

6. 80 70 100 

7. 80 60 100 

8. 75 40 100 

9. 70 20 100 

10. 65 0 95 

11. 60 0 90 

12. 55 0 85 

13. 50 0 80 

14. 45 0 75 

15. 40 0 70 

16. 35 0 65 

17. 30 0 60 

18. 20 0 55 

19. 10 0 50 

20. 0 0 45 

21. 0 0 40 

22. 0 0 35 

23. 0 0 30 

24. 0 0 25 

od 25. 0 0 20 

 
 
3. Škoda po toči in viharnem vetru na grozdju pod 
protitočno mrežo 

Nadomestijo se škode na pridelku grozdja kot posledica padca 
konstrukcije, ko nastopi obvezujoč škodni primer iz 2. točke teh 
pogojev. Ne nadomestijo se direktne škode delovanja 
viharnega vetra na pridelku grozdja in mladikah. Pri izplačilu 
odškodnin se upošteva odbitna franšiza kot je navedeno v 
10.členu točka 1. 
 
4. Škoda po toči in viharnem vetru na trsih 

Nadomestijo se škode na trsih kot posledica padca konstrukcije, 
v kolikor so posledice škode na trsih tako velike, da jih je 
potrebno izkrčiti in nadomestiti z novimi cepljenkami. Ne 
nadomestijo se direktne škode delovanja viharnega vetra na 
trsih. Maksimalna višina odškodnine na trsih se določi po 
spodnji tabeli v % od zavarovalne vsote in glede na  starost.  
 

Starost v 
letih 

Trsi (maksimalna 
odškodnina v  % od ZV) 

1.do 14. 100 

15. 95 

16. 90 

17. 85 

18. 80 

19. 75 

20. 70 

21. 65 

22. 60 

23. 55 

24. 50 

25. 45 

26. 40 

27. 35 

28. 30 

29. 25 

od 30. 20 

 
 

10. člen 
Odbitna franšiza 

1. Toča: Zavarovancu se obračuna odbitna franšiza od 

zavarovalne vsote poškodovanega vinograda ali dela 
vinograda.  Odbitna franšiza se obračuna od skupno ocenjene 
škode, ki jo zavarovanec utrpi v enem zavarovalnem obdobju. 
Zavarovanec ima možnost izbire med različnimi odbitnimi 
franšizami.  

Varianta I (15% OF): nadomestijo se škode, v kolikor te 

presežejo 15% zavarovalne vsote poškodovanega vinograda ali 
dela vinograda. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v 
višini 15% od zavarovalne vsote posamezne poškodovane 
površine ali dela površine. 
Varianta II (20% OF): nadomestijo se škode, v kolikor te 

presežejo 20% zavarovalne vsote poškodovanega vinograda ali 
dela vinograda. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v 
višini 20% od zavarovalne vsote posamezne poškodovane 
površine ali dela površine. 
Varianta III (OF 30%): nadomestijo se škode, v kolikor te 

presežejo 30% zavarovalne vsote posameznega 
poškodovanega vinograda ali dela vinograda. Od odškodnine 
se odšteje odbitna franšiza v višini 30% od zavarovalne vsote 
posamezne poškodovane površine ali dela površine. 
Varianta IV (0% OF): nadomestijo se škode, v kolikor te 

presežejo 10% zavarovalne vsote (škodni prag) 
poškodovanega vinograda ali 10% zavarovalne vsote (škodni 
prag) poškodovanega dela vinograda. Od odškodnine 
zavarovatelj ne odšteje odbitne franšize.  

 
Izbrana odbitna franšiza na zavarovalni ponudbi velja ves čas 
trajanja pogodbe. 
 
Odškodnina za gnilobo grozdja kot posledico toče se izplača od 
razvojne faze BBCH – Stadij 85 »Mehčanje jagod/zorenje« 
dalje, vendar le v kolikor znaša izguba količine pridelka grozdja 
vsaj 10%. Od skupno ocenjene škode po toči in gnilobi, se 
zavarovancu izplača odškodnina, zmanjšana za izbrano odbitno 
franšizo po veljavni zavarovalni ponudbi. 
 
2. Pozeba: nadomesti se škoda po spomladanski pozebi, ko ta 

preseže 30% zavarovalne vsote poškodovanega vinograda ali 
dela vinograda. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v 
višini 30% od zavarovalne vsote poškodovanega vinograda ali 
dela vinograda. 
 
3. Škoda po toči in viharnem vetru na konstrukciji in mreži:   

Nadomestijo se škode, višje od 750 EUR/hektar, brez 
upoštevanja odbitne franšize po posameznem škodnem 
dogodku in od skupne poškodovane površine. Škode pod 750 
EUR/hektar po škodnem dogodku in od skupne poškodovane 
površine se ne izplačajo.   
 
4. Škode po toči in viharnem vetru na trsih: 

Nadomestijo se škode, višje od 750 EUR/hektar, brez 
upoštevanja odbitne franšize po posameznem škodnem 
dogodku in od skupne poškodovane površine. Škode pod 750 
EUR/hektar po škodnem dogodku in od skupne poškodovane 
površine se ne izplačajo.   
 
 

11. člen 
Ostalo 

Dopolnilni pogoji zavarovanja v vinogradništvu se uporabljajo 
skupaj s Splošnimi pogoji za zavarovanje proti toči. 
V kolikor so Splošni pogoji v nasprotju z Dopolnilnimi pogoji 
zavarovanja v vinogradništvu, se uporabljajo slednji. 
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12. člen 
Definicije pojmov 

Toča: Padavina v trdem stanju, ledene tvorbe različnih velikosti, 

ki nastanejo v ozračju in padejo na zemeljsko površino. 
Pozeba: padec temperature zraka pod 0° Celzija na višini 2m.  
Vihar: Kot viharni veter so označeni vremensko pogojeni 

premiki zračnih mas s hitrostjo vsaj 60 km/h. 
Višina debla: označuje višino več letnega dela rastline. Na 

njenem zgornjem delu se nahajajo enoletni poganjki. V 
odvisnosti glede na vzgojno obliko, je lahko ta višina med 0,8 m 
in 1,4 m. 
Vinograd: povezana površina vinograda, na kateri so zasajene 

vinske trte določene sorte ali mešanih sort (mešani vinograd). 
Del vinograda: povezan del površine vinograda z enako  višino 

škode. 
Trsnica: nasad, v katerem se vzgajajo trsne cepljenke. 
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