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DOPOLNILNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE RASTLINJAKOV V SLOVENIJI 

(veljajo od 1.1.2022) 

Vsebina 

1. člen Obseg zavarovalnega kritja 
2. člen Splošna določila 
3. člen Trajanje zavarovanja 
4. člen Premija 
5. člen Obveznosti zavarovanca v primeru nastanka škode 
6. člen Odškodnina in odbitna franšiza 
7. člen Uporaba Splošnih pogojev proti toči 
 

1. člen 
Obseg zavarovalnega kritja 

1. Toča: 

Krite so škode, ki nastanejo kot posledica toče: 
- na pokrivnih materialih rastlinjakov kot so steklo, PVC 

plošče in folije (od debeline 0,18 mm naprej in s 4-letno UV 
garancijo), 

- na vseh kulturah, zaščitenih s pokrivnimi materiali 
rastlinjakov,  

- na energijskih, senčilnih in zatemnilnih zavesah,  
- na obratovalni opremi rastlinjaka kot je: namakalni sistem, 

vzgojne mize, ogrevalni sistem rastlinjaka, naprave za 
osvetljevanje, stroji in strojna oprema, napeljava in naprave 
informacijsko-komunikacijske tehnike, ostale električne in 
elektronske naprave in napeljave, vključno s podatkovnimi 
nosilci (podatkovni pomnilniki za strojno branje podatkov), v 
kolikor jih zavarovanec ne more nadomestiti (npr. trdi diski 
vseh vrst) ter ostala tehnična oprema, ki služi za vzgojo 
vrtnarskih produktov. 

Nezavarovana je programska oprema in podatki, kakor tudi 
pomožni in potrošni material. 
2. Vihar:  

Vse naštete alineje pod točko 1., od pokrivnih materialov, rastlin 
in pridelkov, vseh vrst zaves zaves in opreme, se lahko 
zavarujejo za riziko viharnega vetra, za katerega velja enaka 
višina zavarovalne vsote kot za riziko toče. 
Samo za riziko viharnega vetra, v kolikor je predhodno 
sklenjeno  zavarovanje pokrivnih materialov za riziko toče in 
viharnega vetra, se lahko zavarujejo še: 

- konstrukcije rastlinjakov, v kolikor zadostijo minimalnim 
statičnim zahtevam (na zahtevo zavarovatelja je potrebno 
predložiti dokazilo o ustreznosti statike objekta). Na osnovi 
ločene zavarovalne ponudbe se lahko zavarujejo tudi 
temelji, zidni deli, trdna tla in poti, izvzeto je zavarovanje 
samo posameznih delov konstrukcije. 

Zavarovatelj nadomesti škodo po viharnem vetru za tiste 
zavarovane predmete, za katere je nesporno dokazljivo, da jih 
je v rastlinjaku poškodoval vihar. Nezavarovane so škode, ki so 
nastale postopoma, kot posledica ponavljajočega se delovanja 
viharnega vetra v daljšem časovnem obdobju. 
3. Teža snega 

Skupaj z rizikom viharnega vetra je zavarovana tudi škoda, ki 
nastane zaradi teže snega ali teže ledu. Pri kritini PVC folija 
(plastenjaki) je kritje za težo snega vzpostavljeno samo, če je 
plastenjak opremljen z fiksnim, dimenzijsko ustreznim in 
delujočim sistemom ogrevanja. Težo snega razumemo kot  
delujočo silo mirujoče teže zaradi naravno zapadlega snega ali 
ledu. 
4. Poleg škod po toči, viharnem vetru in teži snega so v 
zavarovanje vključene tudi škode, ki nastanejo kot posledica 
omenjenih  rizikov na vrtnarskih kulturah, energijskih, senčilnih 

in zatemnilnih zavesah in opremi. To so škode, ki nastanejo  
zaradi padanja delov pokrivnih materialov,  zaradi podhladitve 
in zmrzovanja, kakor tudi zaradi vdora dežja, snega ali 
umazanije v rastlinjak. 
Za škode, ki jih povzroči izpad obratovalne opreme kot 
posledica toče ali viharnega vetra, zavarovatelj ne jamči. 
5. V kolikor je zaradi škode po toči, viharnem vetru ali po teži 
snega prišlo do zamika v načrtovanem sajenju in vzgajanju 
zavarovanih kultur v rastlinjaku in zavarovanec ta zamik lahko 
ustrezno dokaže, potem je škoda zaradi zamika sajenja 
oziroma izpad pridelka zaradi nepravočasno posajenih kultur 
ravno tako zavarovan.  
Nadomesti se izpad pridelka za čas od nastanka škodnega 
dogodka do zaključka popravljalnih del v rastlinjaku, vendar 
najdlje za obdobje 6 mesecev. Škoda, ki nastopi po 6 
mesečnem obdobju, ni več predmet odškodninskega zahtevka. 
6. V kolikor se posamezno kmetijsko gospodarstvo, vrtnarija 
oziroma vrtni center odloči za zavarovanje rastlinjakov, potem 
mora zavarovati vse kritine, zavese, vso opremo in  konstrukcijo 
na svojih rastlinjakih. 
Pri zavarovanju plastenjakov je potrebno upoštevati tudi 
zavarovanje PVC plošč, ki so čelno pritrjene na stranice 
plastenjaka. 
Od ene in iste vrste gojene rastline je potrebno zavarovati 
celotno količino. Zavarovan je vedno celotni letni pridelek 
gojene kulture, drugače se prizna odškodnina le v razmerju 
izbrane zavarovalne vsote do skupne letne vrednosti 
zavarovalne vsote za to kulturo. 
7. V kolikor si v rastlinjaku sledi več kultur v zavarovalnem 
obdobju, se odškodnina za kulturo, ki je bila poškodovana, 
izplača ob upoštevanju odgovarjajočega deleža zavarovalne 
vsote za to kulturo do skupne zavarovalne vsote iz zavarovalne 
ponudbe. Pri več zaporednih škodnih dogodkih jamči 
zavarovatelj vedno do višine maksimalne zavarovalne vsote 
tekočega zavarovalnega obdobja. 
8. Pri steklenjakih, kjer so posamezne krovne plošče večje od 
2,5 m², je možno skleniti zavarovanje le pri tistih, kjer je 
uporabljena kritina PVC material ali varnostno steklo. 
9. Višino zavarovalne vsote določi zavarovanec, istočasno pa je 
potrebno upoštevati določila 2. člena, točke 1 Splošnih pogojev 
za zavarovanje proti toči v Sloveniji (podzavarovanje in 
nadzavarovanje).   

 

 
2. člen 

Splošna določila 

1. V kolikor se na kmetijskem gospodarstvu, vrtnariji oz. vrtnem 
centru nahajajo rastlinjaki pokriti s PVC kritino ali steklom, je 
zavarovanje plastenjaka mogoče skleniti le, če je predhodno 
sklenjeno osnovno zavarovanje proti toči in viharnem vetru na 
steklenjakih.  
2. V kolikor se za riziko toče, viharnega vetra in teže snega 
zavarujejo že poškodovane kulture, se lahko zavarujejo le še za 
maksimalno  višino preostale vrednosti letnega pridelka. 
3. V kolikor nastane škoda na pokrivnih materialih, velja za čas 
popravila jamstvo za kulture pod kritino ob morebitnih novih 
škodnih dogodkih do trenutka, ko so popravila zaključena. 
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3. člen 
Trajanje zavarovanja 

 

Veljajo določila za trajanje zavarovanja iz Splošnih pogojev za 
zavarovanje proti toči v Sloveniji. 

 

 
4. člen 
Premija 

Izraz premija je zmnožek zavarovalne vsote in premijske 
stopnje. Premijska stopnja se določi glede na občutljivost 
kulture in glede na krajevno ogroženost zaradi vremenskih 
rizikov.  
 
 

5. člen 
Obveznosti zavarovanca v primeru nastanka škode 

1. Kadar nastopi škodni primer, ga je zavarovanec dolžan 
najkasneje v štirih dneh javiti zavarovatelju.  
V kolikor je zrelost poškodovane kulture napredovala do te 
mere, da ni več možno čakati s spravilom pridelka, mora 
zavarovanec škodni primer sporočiti zavarovatelju v roku 24 ur  
od nastanka. Zavarovanec potem lahko prične s spravilom 
pridelka, hkrati pa mora glede na velikost površine in 
razpršenost škode pustiti zadosti nedotaknjenih vzorcev, na 
podlagi katerih bo lahko kasneje opravljena cenitev nastale 
škode na kulturi. 
2. Dokler zavarovatelj izrecno ne dovoli, zavarovanec na 
poškodovanih predmetih ne sme izvajati posegov, ki bi lahko 
vplivali ali onemogočili določitev višine nastale škode. Izjemoma 
se lahko izvajajo posegi samo v primeru, ko bi brez njih na 
zavarovanih objektih nastala še večja škoda. Na  kulturah mora 
zavarovanec na svoje stroške izvesti vse potrebne 
agrotehnične ukrepe za preprečitev oziroma zmanjšanje 
nastanka nadaljnje škode.  
3. Zavarovanec je v postopku reševanja škodnega dogodka 
dolžan predložiti vso dokumentacijo in informacije, ki jih zahteva 
zavarovatelj. Zavarovatelj si pridržuje pravico, da od 
zavarovanca zahteva dokazila in informacije v pisni obliki in v 
dogovorjenem roku.  
4.  Rastlinjaki morajo glede na mesto postavitve izpolnjevati 
veljavne zakonske in gradbene zahteve. Zavarovanec je dolžan 
odpravljati sprotne napake na rastlinjakih in s tem poskrbeti, da 
bo ta ves čas v ustreznem stanju. Pomanjkljivosti na rastlinjaku, 
ki nastanejo kot posledica škode, je potrebno takoj odpraviti.  
Rastlinjaki se smatrajo kot ustrezni, v kolikor: 
a) njihovi nosilni deli zadoščajo kriterijem gradbenega 
dovoljenja, 
b) so njihovi strešni nosilci nepoškodovani in trdni, niso zviti ali 
upognjeni in prezračevalna oprema ravno tako ni poškodovana, 
c) so pokrivni materiali v brezhibnem stanju in zadostno 
pritrjeni.  
Zavarovanec je na zahtevo zavarovatelja dolžan priskrbeti vso 
veljavno zakonsko dokumentacijo in gradbene predpise oz. 
dovoljenja za zavarovani rastlinjak.  
Med to dokumentacijo spada statično mnenje pooblaščenega 
inženirja, gradbeno dovoljenje in ustrezna uporabna dovoljenja. 
Stroške s pridobivanjem teh dokazil nosi zavarovanec. V kolikor 
zavarovanec ne more predložiti zahtevane dokumentacije ali če 
se izkaže, da je škoda nastala zaradi neupoštevanja veljavnih 
zakonskih in gradbenih predpisov, si zavarovatelj pridržuje 
pravico odstopiti od zavarovalne ponudbe s takojšnjo 
veljavnostjo. 
 
 
 
 
 

6. člen 
Odškodnina in odbitna franšiza 

1. Steklenjaki: škoda po toči in viharnem vetru na steklenih 
pokrivnih materialih, kulturah, opremi in konstrukciji se, razen v 
primeru 4. in 5. točke 1. člena, nadomesti brez upoštevanja 
odbitne franšize, v kolikor ocena škode preseže 500,00 EUR 
(škodni prag). 
 
Plastenjaki: pri škodah po toči in viharnem vetru na folijah vseh 
vrst, sledi izplačilo odškodnine glede na  starost folije v trenutku 
popravila oziroma menjave le-te po spodnji tabeli. Pri škodah, ki 
nastanejo zaradi teže snega ali teže ledu, se prav tako 
uporablja spodnja amortizacijska tabela.  
 
Amortizacijska tabela za folije: 

Leto 1 2 3 4 5 6 od 7 dalje 

 Odškodnina v 
%* 

80 80 80 80 80 50 30 

 

* v % od poškodovane zavarovalne vsote za folijo 
 
2. Odškodnina za zavarovan vremenski riziko sledi po 
ustreznem popravilu nastale škode oziroma po ponovni 
izgradnji poškodovanega dela objekta. 
Obveznost zavarovalnice v skladu s 6. členom nastopi, ko 
zavarovanec na osnovi predloženih dokazil o sanaciji, popravilu 
oziroma nakupu materialov ali kultur dokaže zavarovatelju, da 
je rastlinjak zopet v stanju kakor pred nastankom škode.  
3. Teža snega: soudeležba zavarovanca oz. odbitna franšiza 
znaša 50% zavarovalne vsote. 
4. V primeru izpada pridelka kot je opisan v 1. členu, točki 4, 
prevzema zavarovanec 50% soudeležbo pri zavarovalni vsoti iz  
zavarovalne ponudbe. Dogovor o znižanju soudeležbe ni 
možen. 
5. V kolikor popravilo oziroma sanacija škode ni možna ali se 
ne predvideva in ne izvede tudi v roku treh let po nastanku 
škodnega dogodka, se odškodnina omeji na amortizirano 
vrednost poškodovanih predmetov glede na njihovo starost. 
Izjema je v primeru, če zavarovanec zagotovi, da bo 
odškodnino porabil za ponovno vzpostavitev stanja na 
poškodovanem objektu kakor pred nastankom škode. 
V kolikor to na istem mestu ni zakonsko mogoče ali je 
gospodarsko neizvedljivo, zadostuje da se postavitev 
enakovrednega rastlinjaka izvede nekje na ozemlju Republike 
Slovenije. Za določitev prave vrednosti zavarovanih predmetov 
zavarovatelj upošteva starost in ohranjenost predmetov. 
a) V kolikor zavarovalna vsota pri kritinah steklenjakov presega 
10,0 EUR/m², se odškodnina za kritino določi v skladu z 
amortizacijsko tabelo za nepopravljene rastlinjake pod  točko 
d), pri čemer  znaša odškodnina vsaj 10,0 EUR/m². 
Pri zavarovalnih vsotah do 10,0 EUR/m² se pri izplačilu škode 
nadomesti celotna poškodovana zavarovalna vsota. 
b) Pri pokrivnih folijah se za določitev višine odškodnine  
uporabi amortizacijska tabela za folije iz točke 1 tega člena. 
c) Pri obratovalni opremi v rastlinjakih se odškodnina za kritino 
določi v skladu z amortizacijsko tabelo za nepopravljene 
rastlinjake pod  točko d). 
V kolikor zavarovanec dostavi dokazilo koncesionarskega 
podjetja, ki se ukvarja z odvozom in uničenjem odpadkov, o 
višini stroškov odvoza, razčlenjenih po materialu in teži, se 
zavarovancu nadomestijo vsaj stroški odvoza do višine 
poškodovane zavarovalne vsote za opremo. 
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d) Pri škodah na konstrukciji se vedno uporablja spodnja tabela: 
 
Amortizacijska tabela za nepopravljene rastlinjake 

Starost 
rastlinjaka v 

letih 
1 2 3 4 5 6 7 

Odškodnina v  
%* 

100 96 92 88 84 80 76 

Leto 8 9 10 11 12 13 14 

Odškodnina v  
%* 

72 68 64 61 57 53 49 

Leto 15 16 17 18 19 od 20  

Odškodnina v  
%* 

45 41 37 33 29 25  

* v % od poškodovane zavarovalne vsote 

 
Odškodnina se vedno obračuna glede na poškodovano 
zavarovalno vsoto.  
6. V kolikor so poškodovani rastlinjaki in morda tudi oprema v 
času nastanka škodnega dogodka v dotrajanem stanju, 
predvideni za rušenje ali so že dokončno zamortizirani, potem 
se določi odškodnina na osnovi trenutne tržne vrednosti. 
Odškodnina na osnovi preostale vrednosti se uporablja zlasti v 
primeru, ko zavarovanec tega objekta oz. poškodovanih delov 
objekta ne uporablja več za njihov prvotni namen. Tržna 
vrednost je za zavarovanca v tem primeru trenutna prodajna 
tržna vrednost posameznih poškodovanih predmetov oziroma 
odpadnega materiala. 
7. Odškodnina je omejena na maksimalno dogovorjeno 
zavarovalno vsoto. Zavarovatelj lahko zahteva dokazila o 
dejansko nastalih  stroških. Odškodnina za pokrivne materiale,  
zavese vseh vrst, dele konstrukcije in za obratovalno opremo 
se izplača samo v primeru, da so bili poškodovani deli po 
škodnem dogodku za zavarovani riziko delno ali v celoti 
zamenjani. Zavarovatelj lahko tisti del vrednosti, za katerega ni 
bila potrebna sanacija, odbije od višine odškodnine. 
8. Odškodnino ob izpolnitvi vseh kriterijev zavarovatelj izplača 
50% po zaključku cenitve škode, preostalih 50% pa po prejetju 
in pregledu potrdila zavarovanca o obsegu in zaključku popravil 
na objektu.  
Odškodnina za rastline in pridelke se ne izplača prej, kot pa bi 
le-ti bili primerni za prodajo, v kolikor ne bi prišlo do škode, 
oziroma najkasneje ob zaključku tekočega zavarovalnega 
obdobja. 
 
 

7. člen 
Uporaba Splošnih pogojev za zavarovanje proti toči 

Dopolnilni pogoji za zavarovanje rastlinjakov se uporabljajo 
skupaj s Splošnimi pogoji za zavarovanje proti toči.  
V kolikor so Splošni pogoji v nasprotju z Dopolnilnimi pogoji za 
zavarovanje rastlinjakov v Sloveniji, se uporabljajo slednji. 
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