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Poziv za posredovanje vzorčnih pogojev zavarovanja odgovornosti za škodo po 15.
členu ZAID

Spoštovani,
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Ur.l. RS št. 61/17) je v 15. členu uzakonil drugačno
zavarovanje odgovornosti projektantov in nadzornikov za škodo, kot ga je poznal njegov predhodnik,
t.j. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1).
Dne 3.4.2019 so bili na sestanku delovne skupine SZZ-MOP-GZS-ZAPS-IZS usklajeni vzorčni pogoji
zavarovanja odgovornosti za škodo po 15. členu ZAID (koda Zav.Odg.ZAID-1.0-2019). Upravni odbor
Inženirske zbornice Slovenije (IZS) jih je obravnaval na seji 25.4.2019 in jih malenkost dopolnil (v
prilogi).
Glede na to, da se s 1.6.2019 izteče zakonski rok, po katerem so pravni subjekti, ki opravljajo dejavnost
projektiranja in nadzora nad gradnjo, dolžni imeti sklenjeno zavarovalno polico po 15. členu ZAID, člani
IZS (pooblaščeni in nadzorni inženirji) pa so zbornici dolžni posredovati dokazila o zavarovanju
odgovornosti za škodo po 15. členu ZAID, da lahko ohranijo aktiven status in s tem izpolnjujejo pogoje
za opravljanje inženirskih storitev, vas pozivamo, da nas nemudoma seznanite z vašimi zavarovalnimi
pogoji, da jih preverimo in člane obvestimo o njihovi ustreznosti.
Zavarovalne pogoje bomo preverjali glede na vrstni red prejetja in člane sproti obveščali o ustreznih
zavarovalnih produktih (spletna stran IZS, tedenske novice).
Lepo pozdravljeni,
Vodja projektne skupine za zavarovanje
Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el., l.r.

Generalna sekretarka
mag. Barbara Škraba Flis, univ.dipl.inž.grad.

Poslati:
- Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., info@as.si
- Allianz Zagreb dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz zavarovalna podružnica,
info@allianz-slovenija.si

-

ARAG SE – Zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji, info@arag.si
AXA Corporate Solutions Austria, austria@axa-cs.com
Croatia zavarovanje d. d. podružnica Ljubljana, info@croatiazavarovanje.si
ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, info@ergo.si
GENERALI zavarovalnica, d.d., info.si@generali.com
GRAWE Zavarovalnica, d. d., grawe@grawe.si
Merkur zavarovalnica, d. d., info@merkur-zav.si
Modra zavarovalnica, d. d., info@modra.si
Prva osebna zavarovalnica, d. d., info@prva.si
Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani, info@wienerstaedtische.si
Zavarovalnica Sava, d. d., info@zav-sava.si
Zavarovalnica Triglav, d. d., info@triglav.si

V vednost:
- MOP, državni sekretar g. Aleš Prijon, ales.prijon@gov.si
- MOP, sektor za sistem okolja in prostora, g. Luka Ivanič, luka.ivanic@gov.si
- SZZ, ga. Mateja Lamovšek, mateja.lamovsek@zav-zdruzenje.si
- Projektna skupina IZS za zavarovanje

