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DOPOLNILNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE PRIDELAVE ZELENJAVE NA PROSTEM  V SLOVENIJI 

(veljajo od 1.1.2023) 

Vsebina 

1. člen Obseg zavarovalnega kritja 
2. člen Zavarovalna ponudba 
3. člen Odškodnina 
4. člen Uporaba Splošnih pogojev za zavarovanje proti toči 
 

1. člen 
Obseg zavarovalnega kritja 

Določena zelenjava se z odobritvijo zavarovatelja lahko 
zavaruje za riziko toče in ponovnega sajenja (po spomladanski 
pozebi, poplavi/zablatenju, viharnem vetru in škodljivcih 
živalskega izvora) sadik zelenjadnic. 
1. Toča: 

Zavarovatelj nadomesti zavarovancem škodo (izgubo količine 
pridelka), nastalo zaradi toče na zavarovanem pridelku 
zelenjave. Pri ponovni saditvi posamezne zelenjave po zgodnji 
toči se nadomestijo stroški ponovnega sajenja. Zavarovatelj za 
tekoče koledarsko leto objavi višino odškodnine za ponovno 
sajenje sadik. 
1. Spomladanska pozeba:  

Nadomesti se škoda na mladih sadikah zelenjave in ne škoda 
na pridelku zavarovane kulture. Zavarujejo se lahko sledeče 
kulture: čebula, čebula šarlotka, grah, zelje, skupine različnih 
kultur kot solatnice, kapusnice, bučnice (kumarice, melone, 
jedilne buče, in bučke), ki utrpijo škodo zaradi nenadnega 
padca temperature zraka (na 2 m višine) pod ledišče . 
2. Poplava:  

Nadomestijo se škode na zavarovanih kulturah kot posledica 
razlitja vodotokov iz svojih strug ali neprekinjenega  
zadrževanja vode na površinah v časovnem obdobju vsaj 48 ur. 
Vključene so tudi velike količine padavin v kratkem časovnem 
obdobju (nalivi, več kot 25l/m² v ¼ ure). Izključene so škode, 
katere nastanejo na površinah, ki so namenjene 
razbremenjevanju vodotokov ali škode na poplavno zaščitnih 
območjih in jih je mogoče predvideti. Prav tako so izključene 
vse škode, katere nastanejo na površinah s slabo izvedbo 
drenažnih sistemov. Nadomestijo se škode na mladih rastlinah 
zelenjave kot posledica poplave/zablatenja. 
3. Viharni veter:  

Nadomestijo se škode poleganja zavarovanih rastlin kot 
posledica viharnega vetra, v kolikor so te izruvane ali tako 
močno ločene od zemlje, da nadaljnja rast ni mogoča. 
4. Škodljivci živalskega izvora: 

Nadomestijo se škode na poškodovanih zavarovanih rastlinah, 
ki so posledica delovanja škodljivcev. Škode, ki jih povzroči 
divjad, niso krite. 

 
2. člen 

Zavarovalna ponudba 

Podpisano zavarovalno ponudbo s strani zavarovanca mora 
zavarovatelj za vremenske rizike poplava/zablatenje, viharni 
veter in škodljivce živalskega izvora prejeti najkasneje do 15. 
aprila za tekoče zavarovalno obdobje. Od ene in iste vrste 
(skupine) zelenjadnic se zavarujejo vse sorte in površine ter vsi 
pridelovalni termini. K zavarovalni ponudbi se priloži pregled 
pridelovalnih terminov po posamezni vrsti zelenjave. 

 

 

 

3. člen 
Odškodnina 

1. Toča: 

a) Čebula 

Nadomesti se izpad količine pridelka in manjše 
velikosti plodov (premer ploda <40 mm) kot tudi 
poškodbe na povrhnjici ploda. Jamstvo velja do 
trenutka, ko je pridelek pospravljen z njive. 

b) Kumarice 

V kolikor pride pri kumaricah za vlaganje pred 
pričetkom obiranja ali v času obiranja plodov do totalne 
škode, se izplača odškodnina zmanjšana za stroške 
obiranja plodov, največ do višine 80% zavarovalne 
vsote in z upoštevanjem izbrane odbitne franšize. Pri 
zgodnjih škodah po toči na kumaricah se nadomestijo 
stroški dosaditve ali ponovne saditve kulture z največ   
10% zavarovalne vsote površine, katero je potrebno 
dosaditi ali ponovno zasaditi, brez upoštevanja odbitne 
franšize. 

c) Šparglji  

Nadomestijo se pričakovane izgube pridelka za 
naslednje vegetacijsko obdobje zaradi izgube listne 
površine po toči. Pri kulturi zeleni šparglji se po škodi 
zaradi toče do 15. junija tekočega zavarovalnega 
obdobja nadomesti izključno izpad pridelka za tekočo 
vegetacijsko obdobje. 

 

2. Spomladanska pozeba, poplava, viharni veter in 

škodljivci živalskega izvora: 

Nadomestijo se dejanski stroški ponovne saditve kulture v 
višini do 20% njene zavarovalne vsote za točo oz. največ 
1.000 EUR/ha. Odškodnina kot posledica rizikov  
spomladanske pozebe, poplave, viharnega vetra ali 
škodljivcev živalskega izvora se izplača po opravljeni 
ponovni saditvi ene izmed kultur iz zavarovalne police, ki so 
zavarovane za vsaj enega izmed zgoraj omenjenih rizikov.  
Nastale škode po spomladanski pozebi na kumaricah, 
jedilnih bučah in bučkah, ki nastopijo pred 1. majem 
tekočega zavarovalnega obdobja, se izplačajo vendar 
največ v višini 50% odškodnine. 
Kritje za škode po spomladanski pozebi na melonah in 
solatnicah se prične od 1. maja dalje.  
Pri kulturah, kjer po riziku toče, spomladanske pozebe, 
poplave, viharnega vetra ali škodljivcev živalskega izvora 
škode niso homogene in ni potrebno ponovno sajenje 
celotnih površin, temveč samo določenih delov površin ali 
samo posameznih sadik, se nadomesti ustrezen delež 
stroškov ponovnega sajenja, v kolikor je uničenih več kot 
30% sadik. Pri izplačilu odškodnine se upošteva 
dogovorjena odbitna franšiza iz zavarovalne police. 
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4. člen 
Uporaba Splošnih pogojev za zavarovanje proti toči 

Dopolnilni pogoji za zavarovanje pridelave zelenjave na 
prostem se porabljajo skupaj s Splošnimi pogoji za zavarovanje 
proti toči. 
V kolikor so Splošni pogoji v nasprotju z Dopolnilnimi pogoji za 
zavarovanje pridelave zelenjave na prostem, se uporabljajo 
slednji. 
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