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DOPOLNILNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE PROTI SUŠI V SLOVENIJI 

(veljajo od 1.1.2023) 

1. člen 
Obseg zavarovalnega kritja 

Zavarovatelj nadomesti zavarovancem škodo, nastalo zaradi 
suše na zavarovanem pridelku ozimne pšenice, ozimnega 
ječmena, silažne koruze in koruze v zrnju. Zavarovanje ne 
vključuje kritja za semensko pridelavo, zeleno in sladko koruzo.  
Nadomestijo se izgube pridelka, do katerih pride zaradi 
pomanjkanja padavin v vegetacijski dobi. Izgube kakovosti 
pridelka se ne nadomestijo. Vegetacijska doba se prične pri 
ozimni pšenici in ozimnem ječmenu s 1. marcem, pri koruzi za 
zrnje ter silažni koruzi pa s 15. aprilom. Vegetacijska doba se 
konča pri ozimnem ječmenu 30. junija, pri ozimni pšenici 15. 
julija, pri koruzi za zrnje ter silažni koruzi pa 25. avgusta.  
 
Pomanjkanje padavin nastopi, kadar je v vegetacijski dobi 
dejanska količina padavin manjša od 10% dolgoletnega 
povprečja oziroma, kadar v vegetacijski dobi v 30 zaporednih 
dnevih pade manj kot 10 mm padavin.  
 
Dejansko količino padavin in dolgoletno povprečje se spremlja 
na osnovi meritve padavin na meteoroloških postajah v bližini 
zavarovanih površin, katere objavlja ARSO (Agencija RS za 
okolje).  
 
Za škode, ki nastanejo zaradi nepravilnih agrotehničnih 
ukrepov, na primer zaradi prenizke globine setve, prepozne ali 
prezgodnje setve, napačne izbire semena, pomanjkljive 
obdelave tal, nepravilnega sklopa ali slabe kalitve, zavarovatelj 
ne nadomesti škode.  
Prav tako zavarovatelj ne nadomesti škod, katere so posledica 
fizikalnih lastnosti tal, slabih lastnosti semena ali so posledica 
škodljivcev in bolezni.  

 
2. člen 

Zavarovalna ponudba 

Zavarovatelj mora izpolnjeno zavarovalno ponudbo za 
zavarovanje suše prejeti pisno najkasneje do 15. marca za 
tekoče zavarovalno obdobje.  
Zavarovanec lahko zavarovanje proti suši za kulture iz 1. člena 
sklene posebej, kot dodatek k zavarovanju proti toči. 
Spremembe glede izbire zavarovalne variante kot je opisano v 
6. členu in spremembe glede odbitne franšize kot je opisano v 
7. členu, mora zavarovanec pisno sporočiti najkasneje do 15. 
marca za tekoče zavarovalno obdobje. 
 
 

3. člen 
Trajanje zavarovanja  

Trajanje zavarovanja urejajo Splošni pogoji za zavarovanje 
proti toči.  
 
 

4. člen 
Začetek in konec kritja  

Kritje za zavarovane pridelke se prične skladno z določili 
Splošnih pogojev za zavarovanje proti toči.  
 
 

5. člen 
Zavarovalna vsota 

Zavarovatelj vsako leto sproti določi in objavi zavarovalne vsote 
oz. višino odškodnine za tekoče zavarovalno obdobje.  
 

6. člen 
     Odškodnina 

Odškodnina se izplača, v kolikor je dejanska količina padavin v 
vegetacijski dobi vsaj za 10% manjša od dolgoletnega 
zabeleženega povprečja ali v primeru, ko v vegetacijski dobi v 
30 zaporednih dnevih skupno pade manj kot 10 mm padavin. 
Ob upoštevanju enega od teh dveh pogojev prav tako tudi ne 
sme biti presežena mejna količina pridelka pri posamezni 
kulturi. Zavarovanec se ob sklenitvi zavarovalne ponudbe lahko 
odloča in izbira med dvema mejnima količinama pridelka za 
koruzo (varianta Standard in varianta Plus).  Zavarovatelj vsako 
leto sproti določi in objavi mejne količine pridelka po kulturah in 
variantah za tekoče zavarovalno obdobje. 
 
Varianta Standard 

Kultura 
 

Mejne količine pridelka Odškodnina 

Koruza v zrnju, 
silažna koruza 

4.500 kg/ha  
(eko pridelava 3.375 kg/ha) 

800 EUR/ha 

Ozimna pšenica, 
ozimni ječmen  

3.000 kg/ha 
(eko pridelava 2.250 kg/ha) 

400 EUR/ha 

 
Varianta Plus: mejna količina pridelka za koruzo v zrnju in 

silažno koruzo je 6.000 kg/ha. 
 
V kolikor v istem obdobju zavarovanec utrpi škodo zaradi suše, 
toče, in/ali viharja, potem se mejna količina pridelka za riziko 
suše zmanjša, zavarovalna vsota za riziko suše pa se ne 
spremeni. 
 
 

7. člen 
      Odbitna franšiza 

Odbitna franšiza za riziko suše je odvisna od skupnega 
škodnega rezultata zadnjih (največ desetih) zavarovanih let.  
Škodni rezultat za sušo se izračuna iz razmerja med 
izplačanimi odškodninami in premijo zavarovanca za sušo brez 
davka na zavarovalne posle. Odbitna franšiza je določena kot 
udeležba zavarovanca pri škodi od poškodovane površine. 
Odškodnina se skladno s 6. členom teh pogojev izplača od 
poškodovane  površine, na kateri je posejana zavarovana 
kultura in presega minimalni delež površine, ki ga kot 
soudeležbo prevzame zavarovanec.  
 
Odbitna franšiza se zavarovancu določi po spodnji tabeli, pri 
čemer je možno, da zavarovanec z izbiro druge Variante od 
doplačilu premije zmanjša svojo odbitno franšizo. V primeru 
izbire Variante 2 znaša doplačilo k premiji 50%, pri Varianti 3 
100% in v primeru izbire Variante 4 150% k osnovni premiji.  
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Odbitne franšize za sušo glede na škodni rezultat (ŠR):  

ŠR Odbitna 
franšiza 

Varianta 
1 

 

Odbitna 
franšiza 

Varianta 
2  

Odbitna 
franšiza 

Varianta 
3  

Odbitna 
franšiza 

Varianta 
4 

ŠR ≤50%      0% 0% 0% 0% 

50%<ŠR≤100% 10% 0% 0% 0% 

100%<ŠR≤200% 20% 10% 0% 0% 

ŠR>200% 30% 20% 10% 0% 

 
 

8. člen 
Obveznosti zavarovanca v primeru škode 

Zavarovanec mora škodni primer pisno javiti zavarovatelju 
najkasneje 14 dni pred žetvijo. Do cenitve in končne ugotovitve 
škode zavarovanec ne sme pospraviti pridelka s polja brez 
pisne odobritve zavarovatelja, sicer je zavarovatelj v skladu s 
Splošnimi pogoji zavarovanja proti toči oproščen obveznosti 
izplačila škode. To velja tudi v primeru nepravočasne prijave 
škodnega primera.   
 
 

9. člen 
       Premija 

Premija je zmnožek zavarovalne vsote in tarifne postavke. Za 
izračun premije velja desetinski sistem glede na Splošne pogoje 
zavarovanja proti toči. 
 
 

10. člen 

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