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Članarina in zavarovanje PZS v obdobju od 2020 naprej 
 
 
UO PZS je na prejšnji seji sprejel izhodišča za članarino 2020 in naprej. Z izhodišči je dal okvir za izbor 
zavarovalnice za naslednjo zavarovalno obdobje. Razpis za izbor zavarovalnice je bil objavljen v 
sredini junija, z dopisom so bile k sodelovanju pozvane vse zavarovalnice, ki dela na področju 
Slovenije. Odzvale sta se dve zavarovalnice, s katerima je že bil opravljen sestanek za dodatno 
utemeljitev ponudbe.  
 
Za lažjo odločitev kakšne optimalne zavarovalne vsote izbrati za naslednje zavarovalno obdobje sem 
naredil analizo vseh prijavljenih škod članov PZS za obdobje med 2015 in 2018. Analiza je narejena 
tako po vrsti članarin kot po vrsti škodnih dogodkov. Predstavil bom skupne podatke za celotno 
analizirano obdobje, ker analiza po letih ne pokaže realnih rezultatov zaradi zamika pri vlaganju 
zahtevkov, ki se lahko vlagajo še tri leta po škodnem dogodku. Po izkušnjam iz preteklih let lahko 
predvidevamo, da bo za nazaj, to je za analizirano obdobje, vloženih še za 70.000 do 90.000 € 
zahtevkov, ki še niso zajeto v analiziranih podatkih. V tabelah so prikazani podatki za že plačane 
škode in rezervirana sredstva za že prijavljene primer, ki pa niso še zaključeni. Iz izkušen ni bistvenega 
odstopanja med rezerviranimi sredstvi in na koncu izplačanimi. Za nadaljnje izračune sem uporabljal 
seštevek že plačanih škod in rezervacij.  
 
Spodaj je predstavljan škodni rezultat za obdobje med 2015 in 2018 po vrstah članstva: 
 

P+O Plačane škode Rezervacije Skupaj Delež 

Nezgoda 127,50 0,00 127,50 100,00% 

Smrt 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Reševanje + 
ZD 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Skupaj 127,50 0,00 127,50 100,00% 

 

S+Š Plačane škode Rezervacije Skupaj Delež 

Nezgoda 0,00 680,00 680,00 4,90% 

Smrt 11.000,00 0,00 11.000,00 79,21% 
Reševanje + 
ZD 2.207,60 0,00 2.207,60 15,90% 

Skupaj 13.207,60 680,00 13.887,60 100,00% 

 

B Plačane škode Rezervacije Skupaj Delež 

Nezgoda 35.126,66 7.359,18 42.485,84 34,15% 

Smrt 66.000,00 5.500,00 71.500,00 57,47% 
Reševanje + 
ZD 10.417,74 0,00 10.417,74 8,37% 

Skupaj 111.544,40 12.859,18 124.403,58 100,00% 

 
  



 
A Plačane škode Rezervacije Skupaj Delež 

Nezgoda 203.850,55 92.501,00 296.351,55 50,27% 

Smrt 235.000,00 0,00 235.000,00 39,86% 
Reševanje + 
ZD 57.937,88 212,68 58.150,56 9,86% 

Skupaj 496.788,43 92.713,68 589.502,11 100,00% 

 

SKUPAJ Plačane škode Rezervacije Skupaj Delež 

A 496.788,43 92.713,68 589.502,11 80,98% 

B  111.544,40 12.859,18 124.403,58 17,09% 

S+Š 13.207,60 680,00 13.887,60 1,91% 

P+O 127,50 0,00 127,50 0,02% 

Skupaj 621.667,93 106.252,86 727.920,79 100,00% 

 
Pri članih P+O praktično ni izplačanih škod, izplačan je bil samo en škodni primer za nezgodo v višini 
127,50 €. Pri članih S+Š so bile izplačane štiri škode v skupni višini 13.887,60 €, največ so k temu 
prinesla dva izplačila za primer smrti v skupni višini 11.000 €. Številčno je bilo največ izplačil pri B 
članih, nekaj čez 60 v skupni višini 124.403,58 €, tudi v tem primeru so največ prinesla izplačila za 
primer smrti v višini 71.500 € za 13 smrtno ponesrečenih. Pri A članih je bil nekaj čez 50 izplačil v 
skupni vrednosti 589.502,11 €, kar je kar 80,98 % vseh izplačanih škod celotnega članstva. Med A 
člani je bilo 9 smrtnih primerov, izplačila so pa znašala 235.000 €.  
 
Podatke o škodah sem združil še po vrsti dogodkov za vse člane skupaj. Vidimo, da pomenijo izplačila 
za nezgodo največji delež vseh izplačanih škod 46,66 %. Nekoliko manj pa pomenijo izplačila za 
primere smrti, to je 43,62 % vseh škod. Za stroške reševanj in zdravstvene oskrbe je bilo izplačanih 
70.775,90 €, kar znese slabih 10 % vseh škod.  
 

  Plačane škode Rezervacije Skupaj Delež 

Nezgoda 239.104,71 100.540,18 339.644,89 46,66% 

Smrt 312.000,00 5.500,00 317.500,00 43,62% 
Reševanje + 
ZD 70.563,22 212,68 70.775,90 9,72% 

Skupaj 621.667,93 106.252,86 727.920,79 100,00% 

 
Vseh vplačanih premij je bilo v obdobju med letoma 2015 in 2018 za 842.291 €. Izplačanih škod pa za 
727.920,79 €, kar znese 86,42 % vseh vplačanih premij. K temu bomo morali dodati še zahtevke, ki 
bodo vloženi  v letošnjem in naslednjih letih za škodne dogodke, ki so se zgodili med leti 2015 in 
2018.  
 
Iz predstavljenih podatkov vidimo, da največ k škodnemu rezultatu prinesejo izplačila A članom iz 
zavarovanj nezgode in smrti. Zaradi tega je nujno potrebno zavarovalne vsote zmanjšati, če želimo v 
prihodnje imeti vzdržen in stabilen sistem zavarovanja naših članov. Glede na opravljene simulacije 
na škodnih podatkih za obdobje med letoma 2015 in 2018, bi bile zavarovale vsote A članov za primer 
smrti 10.000 € in 30.000 € za invalidnost še sprejemljivi. Zavarovalna vsota za reševanje in 
zdravstveno oskrbo v tujini pri A članih je ustrezna in ni iz strani izplačanih škod problematična.  
 



 
Pri B članih se je v preteklosti pokazalo, da je zavarovalna vsota za primer reševanja v tujini v višini 

3.000 € prenizka. Bilo je nekaj primerov, ko so morali člani B doplačati, ker so stroški reševanja 

presegli 3.000 €. Zaradi tega je sedaj dobra priložnost, da bi zavarovalno vsoto za reševanje pri B in 

seveda tudi pri S+Š in P+O članih nekoliko dvignili. Obstaja možnost dviga na 5.000 € za reševanje in 

5.000 € za medicinsko oskrbo ali pa na enotno zavarovalno vsoto na 6.000 €. V prvem primeru imaš 

na voljo 5.000 € za reševanje, če znese strošek reševanja 6.000 € moraš tisoč € doplačat. V primeru 

enotne zavarovalne vsote bi bil celotni strošek reševanja poravnan s tem, da nebi ostalo nič za 

stroške medicinske oskrbe.  

Prejeti ponudbi za zavarovanje članov PZS sta višji ob sedanjih premih, ampak še v sprejemljivih 
okvirjih. Po opravljeni razpravi, se bomo odločili za zavarovalne vsote in nato nadaljevali s pogajanji z 
obema zavarovalnicama. Na naslednji seji UO PZS se bo določila višina članarine za leto 2020.  
 
 

Matej Planko,  
generalni sekretar PZS 

 


