
Zavarovanje planinskih koč – dodatna pojasnila 

Indirektni udar strele 

Kritje za indirektni udar strele predstavlja razširitev osnovnega zavarovalnega kritja in se običajno 

sklepa na ti. 1. rizik. Krite so škode zaradi indirektnega udara strele/prenapetosti, ki se prenašajo 

preko električnih in drugih vodnikov, za aparate in instalacije. Upoštevati je potrebno, da nekatere 

zavarovalnice kot pogoj za zavarovalno kritje zahtevajo inštalirano prenapetostno zaščito za 

občutljivejše aparate ( tel. aparati, centrale in avtomatski odzivniki). Premijska stopnja (brez 

popustov) za to kritje se giblje med 0,45 – 0,6%  zavarovalne vsote.  

Žičnice 

Pri zavarovanju žičnic je potrebno upoštevati ustrezno zavarovalno vsoto, ki naj predstavlja 

nadomestitveno vrednost (upoštevajoč vse stroške v primeru sanacije). Posebno pozornost je 

potrebno nameniti oceni ogroženosti pred nevarnostjo snežnih plazov in pri sklepanju zavarovanja 

dogovoriti ustrezno razširitev zavarovalnega kritja. 

Dodaten vidik je tudi odgovornost iz naslova upravljanja žičnice, zato priporočamo, da se ta rizik 

ustrezno upošteva pri sklepanju zavarovanja odgovornosti planinskega društva.  

Razgledni stolp 

Planinska društva, ki imajo v lasti ali upravljanju razgledni stolp priporočamo, da pri zavarovanju le-

tega upoštevajo v okviru premoženjskega (požarnega) zavarovanja ustrezno zavarovalno vsoto 

(nadomestitvena vrednost). Pomemben element je tudi zavarovanje odgovornosti iz posesti 

razglednega stolpa. Pri sklepanju zavarovanja odgovornosti je potrebno zavarovalnico posebej 

opozoriti, da potrdi vključitev tega rizika. Opozoriti velja, da bodo zavarovalnice za zagotovitev 

zavarovalnega kritja zahtevale, da je razgledni stolp izveden in upravljan v skladu z vsemi veljavnimi 

predpisi. 

Zavarovanje odgovornosti 

Planinske zveza Slovenije priporoča vsem društvom, da individualno sklenejo zavarovanje 
odgovornosti društev in članov društev za osebno ali/in premoženjsko škodo, ki jo povzročijo pri 
izvajanju dejavnosti v okviru društva. Krita je tudi odgovornost za poškodovanje ali smrt članov 
društva in zaposlenih na društvu ali poškodovanje njihovih stvari pri izvajanju dejavnosti v okviru 
društva. V nadaljevanju je predstavljena ponudba, ki je bila dogovorjena na ravni pogodbe med PZS 
in zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d. 

Premije v tabeli veljajo za društva z do 100 oz. 200 članov. Za društva z več kot 200 člani se obračuna 
dodatna premija skladno z zadnjim stolpcem v tej tabeli. 

Zavarovanje 
odgovornosti 

planinskih društev 

Enotna 
zavarovalna 
vsota (EUR) 

Letna premija z 
davkom (EUR) – 
društva do 100 

članov 

Letna premija z 
davkom (EUR) – 
društva do 200 

članov 

Letna premija z 
davkom (EUR) – 
vsakih nadaljnjih 

100 članov 

Varianta 1 50.000,00 60,00 105,00 25,00 

Varianta 2 150.000,00 90,00 160,00 35,00 

Varianta 3 250.000,00 112,00 195,00 50,00 

   



V zavarovalno kritje je ob plačilu dodatne premije vključeno oz. je določena ustrezna premija za 
doplačilo: 

• zavarovanje odgovornosti iz upravljanja tovornih žičnic (premija znaša 2,17 EUR - za vsakih 
100 metrov žičnice). 

• zavarovanje odgovornosti iz upravljanja plezališč in plezalnih sten (za naravne plezalne 
stene je zavarovalno kritje podano brez (do)plačila dodatne premije; za umetne plezalne 
stene znaša premija 65,10 EUR za posamezno steno). 

• zavarovanje odgovornosti organizacije tekmovanj (za do 10 tekmovanj letno in do 300 
udeležencev po posameznem tekmovanju je zavarovalno kritje podano brez (do)plačila 
dodatne premije). V primeru, da sta ta dva pogoja presežena in če gre za mednarodno 
udeležbo na tekmovanju je potrebno pridobiti individualno ponudbo za posamezno 
tekmovanje. Za tekmovanja v tem smislu se štejejo društvena in meddruštvena tekmovanja 
na lokalni ravni, in sicer: športno plezanje, orientacijska tekmovanja ter gorski teki. 

• zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti (doplačilo za vključitev tega kritja znaša 15 %) in 
velja naslednja klavzula: Kritje se nanaša zgolj na proizvajalčevo odgovornost za zastrupitev s 
hrano in pijačo in veljajo sledeča določila: 

o Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo zaradi poškodovanja oseb, do 
katerega je prišlo zaradi zastrupitve s hrano, izdelki, pridelki ali pijačo, ki jih je 
zavarovanec, ki se ukvarja s pripravo in prodajo hrane in pijače kot tudi s pridelavo in 
izdelavo kmetijskih pridelkov in izdelkov, kakorkoli dal v promet v času trajanja 
zavarovalne pogodbe. 

o Po tej klavzuli je kritje podano tudi za odškodninske zahtevke, ki bi jih uveljavljali 
zavarovančevi delavci iz naslova proizvajalčeve odgovornosti za zastrupitev s hrano in 
pijačo. Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za: 

▪ škodo na izdelani oziroma prodani stvari sami; 
▪ za jamstva za stvarne napake izdelka ali storitve ter garancijskih obveznosti; 
▪ škodo na stvari, na kateri je bila opravljena storitev; 
▪ škodo, ki nastane iz stvari, ki je bila predelana; 
▪ škodo, ki izvira iz stvari, ki je bila proizvajalcu odtujena brez njegove 

vednosti; 
▪ škodo, ki izvira iz stvari, ki jo je proizvajalec podaril; 
▪ stroške odpoklica izdelkov; 
▪ čisto premoženjsko škodo; 
▪ škodo zaradi obratovalnega zastoja; 
▪ ekološko škodo. 

 
Odbitna franšiza: 250,00 EUR po škodnem dogodku. Letni agregat izplačila škod je 2-kratnik 
zavarovalne vsote. Za vsa ostala odstopanja od zgornjih določil je potrebno pridobiti individualno 
ponudbo na podlagi podatkov in zahtev / želja posameznega društva. 
 
V kolikor s kočo upravlja najemnik, s katerim ima društvo sklenjeno pogodbo o najemu/upravljanju, 

je pomembno, da ima najemnik sklenjeno ustrezno zavarovanje odgovornosti iz opravljanja 

dejavnosti, vključno z razširitvijo za proizvajalčevo odgovornost (škode zaradi zastrupitve s hrano in 

pijačo). 

Opozoriti velja, da so odškodninski zahtevki zaradi osebnih škod lahko nesorazmerno višji v primeru, 

da je oškodovanec tuj državljan in če je odškodninski zahtevek vložen v tujini. 


