
 

 

 

 

 
ŽI ZOO OBO 01/16                                                                                         

Posebni pogoji za zavarovanje živali v živalskih vrtovih in oborah 
veljajo od: 02. 11. 2016 

 
 

1. člen 
ZAVAROVANE NEVARNOSTI 

 
(1) Zavarovanje živali po teh posebnih pogojih krije v obsegu, ki je 

določen s temi pogoji, nevarnost pogina in zakola ali ubitja 
zavarovane živali v sili zaradi bolezni ali nezgode. 

(2) Zavarovanje ne zajema škode, ki nastane: 
1) zaradi tuberkuloze, infekciozne anemije ali njunih posledic; 
2) zaradi prisilnega ubitja zavarovane živali, ki je zapustila prostor 

svojega stalnega bivališča; 
3) zaradi ubitja zavarovane živali ob izločanju živali, ki so izgubile 

na lepoti, zanimivosti ali plemenski sposobnosti. 
 
 

2. člen 
PREDMET ZAVAROVANJA 

 
(1) Predmet zavarovanja po teh posebnih pogojih so sesalci, plazilci in 

ptice ter druge okrasne, eksotične in divje živali v zooloških vrtovih, 
ograjenih prostorih (oborah) ali zaprtih prostorih. 

(2) Zavarujejo se lahko živali v starosti od 6. mesecev do izpolnjenega 
tistega leta, ki velja za posamezne živali kot povprečna življenjska 
doba v ograjenem ali zaprtem prostoru, in sicer: 
1) živali evropskega porekla, ki so v tistem zoološkem vrtu 

preživele najmanj en mesec, t.i. nove živali po preteku 
karantene; 

2) živali izvenevropskega porekla, ki so v tistem zoološkem vrtu 
preživele najmanj dva meseca, t.i. nove živali po preteku 
karantene. 

(3) Po teh posebnih pogojih ni mogoče zavarovati živali neznane velikosti 
ali vrednosti. 

 
 

3. člen 
SKLEPANJE ZAVAROVANJA 

 
(1) Zoološki vrtovi in lastniki živali zunaj njih (ki so navedene v 2. členu), 

lahko zavarujejo svoje živali, če izpolnjujejo te-le pogoje: 
1) da imajo lokacijo in bivališčne prostore, ki ustrezajo 

zoohigienskim in zootehničnim pogojem za posamezne vrste 
živali; 

2) da imajo ustrezno strokovno vodstvo in osebje za oskrbo, nego 
in hranjenje živali; 

3) da imajo ustrezno veterinarsko službo, ki jo opravlja stalno ista 
strokovna oseba. 

 
 

4. člen 
ZAVAROVALNA VSOTA 

 
(1) Živali se zavarujejo za vsoto po dogovoru z zavarovanci (zavarovalna 

vsota).Ta vsota ne more biti večja od 80 % vrednosti živali. 
 
 

5. člen 
ZAVAROVALNINA/ODŠKODNINA 

 
(1) Zavarovalnica plača obračunano škodo v polnem znesku, vendar 

največ do višine zavarovalne vsote. 
 
 

6. člen 
VARNOSTNI UKREPI 

 
(1) Zavarovanec mora za vsako vrsto zavarovanih živali voditi pregled, iz 

katerega je razvidno poreklo in starost ter čas, ki so ga posamezne 
živali preživele v zoološkem vrtu ali ograjenih in zaprtih prostorih. 

(2) Vse mlade živali iz rodu mačk morajo biti pred sprejemom v 
zavarovanje cepljene proti leukopeniji. 

(3) Če se v zoološkem vrtu glede nabave hrane dosledno izvaja 
preventiva, cepljenje proti vraničnemu prisadu ni pogoj za sprejem v 
zavarovanje. Zavarovalnica lahko tudi med trajanjem zavarovanja 
zahteva, da se vrste živali ali le posamezne živali zaščitno cepijo proti 
vraničnemu prisadu. 

 
 

7. člen 
ZAČETEK IN KONEC JAMČENJA 

 
(1) Jamčenje zavarovalnice za nevarnost pogina ter zakola ali ubitja 

zavarovane živali zaradi nezgode se začne ob 24. uri tistega dne, ki je 
v zavarovalni listini naveden kot začetek zavarovanja. 

(2) Jamčenje zavarovalnice za nevarnost pogina ter zakola ali ubitja 
zavarovane živali zaradi bolezni se začne: 
1) za živali evropskega porekla in živali, skotene v tem zoološkem 

vrtu - ob 24. uri štirinajstega dne od dneva sklenitve 
zavarovanja; 

2) za živali izvenevropskega porekla in živali, ki niso skotene v tem 
zoološkem vrtu - ob 24. uri tridesetega dne od dneva sklenitve 
zavarovanj. 

(3) Jamčenje zavarovalnice se konča ob 24. uri na dan prenehanja 
zavarovanja, najkasneje pa ob poteku zavarovalnega obdobja, v 
katerem je zavarovana žival dosegla povprečno življenjsko dobo 
življenja v ograjenih ali zaprtih prostorih. 

 
 

8. člen 
VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV 

ZA ZAVAROVANJE ŽIVALI 
 
(1) Če niso v nasprotju s temi posebnimi pogoji, veljajo za to zavarovanje 

tudi splošni pogoji za zavarovanje živali, ki so v veljavi ob sklenitvi 
zavarovanja.

 

 


