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Številka: 244/13 

Koper: 23. 4. 2013 
 
 

PRAVILNIK ŠKOFIJSKEGA ZAVAROVALNEGA SKLADA 
O OBVEZNEM ZAVAROVANJU CERKVENIH STAVB V ŠKOFIJI KOPER 

 
I. 

TEMELJNE DOLOČBE 
 
1. Škofijski zavarovalni sklad (ŠZS) je sklad župnij in drugih pravnih oseb v Škofiji Koper. 
2. Ta pravilnik ureja interno zavarovanje cerkvenih stavb. 
3. Zavarovanje preko sklada je obvezno za vse župnije v Škofiji Koper. 
4. Zavarovanec je vsaka župnija in druga cerkvena pravna oseba, ki sklene zavarovanje. 
5. Zavarovani objekti so: 

a) cerkve in kapele, ki se rabijo za bogoslužje, samostojni cerkveni zvoniki in stolpi v cerkveni 
uporabi; 

b) župnišča s spremljajočimi objekti in druge stavbe v cerkveni uporabi (dvorane, učilnice, 
gospodarska poslopja, itd.); 

6. Zavarovanje stavb in prostorov, ki so oddani v najem in stavb, ki imajo status domov duhovnosti, kot 
tudi samostani in božje poti, se ne urejajo po tem pravilniku, ampak s posebnim zavarovanjem pri 
civilni zavarovalnici. 

7. ŠZS zbira sredstva za kritje škode, ki nastane na stavbah zaradi zavarovanih nevarnosti, 
opredeljenih v II. poglavju. 

8. ŠZS ni pridobitne narave. Z zbranimi sredstvi krije zavarovancem škodo, določeno v tem pravilniku 
in v pravilniku o posebnem zavarovanju na podlagi sklenjenih pogodb. Če zbrana sredstva 
presegajo izdatke izplačane škode, jih ŠZS lahko uporabi po enem letu za naslednje namene: 

a) pomaga pri kritju škode povzročene zaradi kaznivih dejanj in vandalizma; 
b) denar vlaga v preventivna sredstva (strelovodi, protivlomno zavarovanje, itd); 
c) pomaga pri drugih obnovah na cerkvenih objektih. 

9. Izplačilo odškodnine ali pomoči do višine 1500 € odobri škofijski ekonom, za višje vsote odloča 
odbor ŠZS. 

10. Odbor ŠZS sestavljajo: predstavnik ordinarija, predstavnik Škofijskega gospodarskega sveta, 
škofijski ekonom in predstavniki dekanij, ki jih predlagajo dekanijski duhovniki in potrdi škof za dobo 
petih let. V primeru premestitve ali zamenjave predstavnika dekanije, dekanijski duhovniki 
predlagajo novega predstavnika v potrditev škofu.  

11. Odbor ŠZS se sestane vsaj enkrat v letu. Seje odbora sklicuje predstavnik ordinarija. ŠZS poda 
vsako leto finančni obračun ŠGS-u do meseca februarja. 

 
II. 

ZAVAROVANE NEVARNOSTI 
 
ŠZS krije škodo, ki je nastala na zavarovanih stavbah zaradi »zavarovane nevarnosti«, ne pa tudi druge 
posredne škode. 
 
12. Požar ali strela: ŠZS krije škodo, ki je nastala zaradi udara strele in ognja na cerkvenih stavbah, 

kadar je ogenj nastal izven določenega ognjišča in se širil s svojo lastno močjo. 
ŠZS ne krije škode požara, ki je nastal zaradi cigarete, svetilke, žerjavice iz peči, likanja, sušenja, 
praženja, peke, dimljenja ali kaj podobnega. Ne krije škode na dimnikih, ki nastane ob njihovi 
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uporabi. Ne krije škode na električnih strojih, krije pa škodo na električnih napeljavah, ki je nastala 
zaradi udara strele. Sklad ne krije škode, ki je nastala zaradi dotrajane ali pregrete električne 
napeljave. ŠZS krije škodo, ki je nastala zaradi udara strele in ognja tudi na zvonovih in orglah, ne 
pa na pripadajočih električnih in elektronskih sistemih. Električno zvonjenje, ozvočenje in druge 
elektronske naprave niso zavarovanje pod tem naslovom. 

13. Eksplozija: Sklad krije škodo zaradi nenadne sprostitve sile v kotlih in ceveh. Ne krije pa škode, ki 
je nastala zaradi miniranja, izbruha peči ali podobnih naprav in eksplozije, ki je nastala v posodah 
zaradi dotrajanosti, izrabljenosti ter prevelike količine rje, kotlovca in drugih usedlin. 

14. Vihar: Sklad krije škodo, ki jo je povzročil vihar. Vihar je veter s hitrostjo vsaj 17,2 m v sekundi oz. 
62 km na uro (8. stopnja po Beaufortovi lestvici). Šteje se, da je šlo za vihar, če je veter lomil veje, 
debla, podiral drevesa in poškodoval dobro vzdrževane stavbe. 
Sklad ne krije škode zaradi zanašanja dežja, toče in snega skozi odprta okna in druge odprtine v 
stavbi. Tudi ne krije škode, ki je nastala na stavbi, ki je bila slabo vzdrževana. 

15. Toča: Sklad krije škodo, če toča z udarcem poškoduje zavarovano stvar in škodo, ki je nastala 
zaradi toče na plastičnih folijah ali steklu toplih gred in rastlinjakov. 

16. Padec letala: Sklad krije škodo, ki je nastala zaradi padca letala ali drugih zračnih plovil. 
17. Manifestacije in demonstracije: Sklad krije škodo, ki je nastala zaradi manifestacije ali 

demonstracije. 
18. Potres: Sklad krije škodo, ki je nastala zaradi potresa. 
19. Poplava: Sklad krije škodo, ki je nastala na zavarovanih stavbah med poplavo ali neposredno po 

njej. Sklad ne krije škode zaradi hišne gobe, posedanja tal ali podzemne vode. 
20. Izliv vode: Sklad krije škodo zaradi izliva vode iz vodovodnih ali odvodnih cevi, do katerega je prišlo 

zaradi loma ali počenja teh cevi. 
Sklad ne krije škode zaradi izliva vode iz odprtih pip, dotrajanosti in korozije vodovodnih napeljav, 
hišne gobe, zaradi slabega vzdrževanja vodovodnih in odvodnih napeljav, zaradi slabe zaščite pred 
zmrzovanjem in zamašitve ter zamakanja žlebov. 

21. Zemeljski plaz: Sklad krije škodo zaradi drsenja zemeljske površine, ki povzroči statično nevarne 
deformacije in razpoke na stavbah. 
Sklad ne krije stroškov saniranja tal, ne krije škode od plazov, ki nastajajo zaradi useka, odkopa in 
slabega vzdrževanja podpornih zidov in škarp. 

22. Sneg in led: Sklad krije škodo, ki jo povzroči na zavarovanih stavbah sneg in led, ne krije pa škode 
na opremi, niti škode povzročene tretji osebi ali njeni lastnini. 

 
III. 

ZAVAROVANJE, OBRAČUN, IZPLAČILO 
 

23. Sklepanje zavarovanja: 
Zavarovanje se sklene s pisno pogodbo o obveznem zavarovanju, ki jo podpišeta zavarovanec in 
dekanijski odbornik za eno leto v skladu z zavarovalnimi kategorijami. 
 

a) Zavarovalne kategorije se določajo glede na  število nedeljnikov: 
 
 Kategorija Število nedeljnikov Letna premija 
  
   I.        do   50   35 € 
  II.   51 do 100   70 € 
 III. 101 do 200 140 € 
 IV. 201 do 400 210 € 
  V. 401 do 800 280 € 
 VI.      nad 800 350 € 
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b) Zavarovalno premijo je treba plačati po obračunu v roku enega meseca. S plačilom premije 

se pogodba podaljša za tekoče leto.  
c) Ob spremembi zavarovalnih pogojev (prehod v drugo kategorijo, sprememba zavarovane 

mase, sprememba višine zavarovanja…) se podpiše novo pogodbo. 
d) V primeru, da zavarovalna premija ni plačana v tekočem letu po enem mesecu od izstavitve 

obrčauna, zavarovalna pogodba ni več veljavna in ŠZS ni dolžan poravnati nastale škode. 
Pred aktiviranjem dosedanje ali pred sklenitvijo nove zavarovalne pogodbe, je zavarovanec 
dolžan plačati obračunane neplačane zavarovalne premije. 

e) Pogodba o obveznem zavarovanju se zapiše v treh izvodih, od katerih prejme po en izvod 
Škofija Koper, zavarovanec in dekanijski odbornik. 

 
24. Predmet zavarovanja so cerkvene stavbe, njihovi temelji, zidovi, strehe, vgrajeno stavbno pohištvo 

(okna in vrata), vse vgrajene instalacije in vsa vgrajena oprema (dvigala, centralna kurjava s 
cisterno za gorivo, bojlerji in hidroforji). Niso pa predmet zavarovanja šipe v oknih, vratih, steklena 
vrata in steklene pregraje. 

25. Vrednost stavbe je vrednost nove stavbe po cenah v kraju, kjer stoji, zmanjšana za znesek 
izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti. 

26. ŠZS krije škodo za popravilo in povrnitev v stanje pred nastalo škodo. Ogled na kraju škode in 
oceno škode opravi dekanijski odbornik, ki pisno potrdi in priporoči izplačilo škode.  

27. Zavarovanec pošlje na ŠZS prošnjo za povrnitev škode, kateri priloži poročilo o škodi, predračun ali 
račun popravila in pisno potrdilo in priporočilo dekanijskega odbornika.  

28. ŠZS izplača škodo na TRR zavarovanca v okviru razpoložljivih sredstev - do višine vrednosti škode, 
šele ko preveri ali je zavarovanec poravnal vse svoje obveznosti do ŠZS. 

29. Ob veliki škodi ŠZS izplača sorazmerni del odškodnine. 
30. V primeru, da je bila škoda povzročena zaradi malomarnosti, ŠZS ne krije škode. 
 

IV. 
POSEBNO ZAVAROVANJE 

 
31. S posebnim zavarovanjem se zavarujejo: cerkvena oprava, električna zvonjenja, ozvočenja in druge 

elektronske naprave, šipe, vitraži, oprema in oprava v župniščih, gospodinjski aparati in druga 
oprema, ki ni zajeta v splošnem zavarovanju. 

32. Posebna zavarovanja se sklepajo na podlagi pravilnika o posebnem zavarovanju. 
33. Za škodo, povzročeno tretji osebi ali lastnini tretje osebe, je ŠZS sklenila posebno zavarovanje. 
 

V. 
KONČNE DOLOČBE 

 
34. O bistvenih spremembah v zvezi s ŠZS odloča Škofijski gospodarski svet. 
35. Obveznosti iz pravilnika začnejo veljati 22. 9. 2013, ko ga sprejem odbor ŠZS in potrdi škof. 

 
Pravilnik je sprejel odbor ŠZS dne: 22. 5. 2013 
Pravilnik je potrdil ŠGS dne: 26. 6. 2013 
Pravilnik je potrdil škof ordinarij dne: 26. 6. 2013 
 

 
 

Roman Leban        dr. Jurij Bizjak 
kancler         koprski škof 


