
 
 

Številka: 245/13 
Koper: 23. 4. 2013 

 
PRAVILNIK ŠKOFIJSKEGA ZAVAROVALNEGA SKLADA 

O POSEBNEM ZAVAROVANJU  
 

 
Pravilnik o posebnem zavarovanju izhaja iz pravilnika o obveznem zavarovanju cerkvenih stavb, ki je bil 
potrjen dne 22. 5. 2013 in določa sledeče: 
 
1. Posebno zavarovanja je prostovoljno. 
 
2. Zavarovane nevarnosti so iste kot v Pravilniku o obveznem zavarovanju cerkvenih stavb. Tudi 

ugotavljanje in izplačilo škode se opravlja enako kot pri škodnih primerih, omenjenih v Pravilniku o 
obveznem zavarovanju cerkvenih stavb. 

 
3. Predmet posebnega zavarovanja so naslednje postavke in sicer posamično po kvoti 25 € letne 

premije (izjema pri zvonovih): 
 

a) Ozvočenje (ojačevalec, mikrofoni, zvočniki in vsa pripadajoča napeljava); 
b) Električne in elektronske sestavine orgel (ali drugega instrumenta); 
c) Župnijska računalniška oprema (računalnik, tiskalnik, skener, zunanji disk, fotokopirni stroji); 
d) Električno zvonjenje in ura (elektromotorji s pogonom in električnim bitjem ter instalacijami od 

pripadajočih varovalk naprej, programator z uro, releji in stikala); Zavarovalna kvota je za en zvon 
25 €, za dva zvonova 30 €, za tri in več zvonov 40 €. Zavarovanje se sklepa za vsak zvonik 
posebej;  

e) Drugo. 
 
4. Osebna lastnina ni predmet posebnega zavarovanja. 
 
5. Cerkvene stavbe, ki predstavljajo posebno rizično skupino zaradi velikosti, izpostavljenosti 

vremenskim neprilikam ali velikemu številu prebivalcev ali obiskovalcev (večji samostani, večje 
božjepotne cerkve, domovi duhovnosti…), niso predmet posebnega zavarovanja. Svetuje se, da 
zavarovanje sklenejo pri civilnih zavarovalnicah. Pri »civilnih« zavarovalnicah se morajo zavarovati 
cerkvene stavbe ali prostori, ki so dani v najem. 
 

6. Posebno zavarovanje se sklene s pogodbo, ki jo podpišeta zavarovanec in dekanijski odbornik v treh 
izvodih, od katerih prejme po en izvod Škofija Koper, zavarovanec in dekanijski odbornik. 

 
7.  Zavarovalna vsota se poravna po obračunu ali izstavitvi računa Škofije Koper v roku enega meseca. 

S plačilom premije se pogodba podaljša za tekoče leto. 
 

8. V primeru, da zavarovalna premija v tekočem letu ni plačana po enem mesecu od izstavitve 
obračuna, zavarovalna pogodba ni 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. 

 
9. Spremembe se določajo z novo pogodbo o posebnem zavarovanju. 



 
10. O bistvenih spremembah v zvezi s pravilnikom o posebnem zavarovanju odloča Škofijski 

gospodarski svet. 
 

11. Obveznosti iz tega pravilnika začnejo veljati z dnem 22. 9. 2013, ko ga sprejme 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 

 


