ČLANARINA PZS 2015
Na podlagi 32. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in na osnovi predhodnih usklajevanj je upravni
odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 3. seji, 23. 10. 2014, sprejel Pravilnik o članstvu posameznikov.
Na podlagi 12. člena pravilnika se izda

Navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov
1. POVZETEK NOVOSTI
V letu 2015 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:
1. Izbrana zavarovalnica za naslednje obdobje je zavarovalnica Adriatic Slovenica d. d..
2. Z letom 2015 se uvede zavarovanje za reševanje v tujini s 24 urno asistenco ter dodatno
zdravstveno asistenco v tujini za vse vrste članarine. Zavarovalno kritje za posameznega člana
začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse
člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko. Storitev
24 urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira
ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11:00, v nasprotnem
se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne.
3. Za vse, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko z
upoštevanjem prej navedenih rokov za aktiviranje zavarovanj.
4. Članom se omogoči, da lahko sami preverijo ali imajo že sklenjeno zavarovanje. Sami bodo lahko
aktivirali zavarovanje, če jih društvo še ne bo vneslo v informacijski sistem Naveza. Na vsaki
znamkici za članarino bo koda za aktivacijo zavarovanja.
5. Povišajo se zavarovalne vsote za stroške reševanj v tujini.
6. Člani OPP se bodo lahko zavarovali v skladu z zakonskimi možnostmi.
7. Vsak član bo dobil skupaj z znamkico še kartonček na katerem bodo kratka navodila za aktivacijo
zavarovanja in navodila za aktivacijo 24 urne asistence. Kartonček je potrebno imeti pri sebi pri
obisku tujih gora skupaj s člansko izkaznico, saj vsebuje navodila kako sprožiti reševanje z
asistenco.
8. Za leto 2015 se članarine povišajo.
9. Planinski vestnik ni več vključen v A+ in A članarino.

INFORMACIJSKI SISTEM NAVEZA
Informacijski sistem Naveza uporabljamo že tri leta. V tem času smo ga že dobro nadgradili in napolnili s
podatki. Priporočamo vsem društvom, da svoje člane ažurno vnašajo v informacijski sistem Naveza, saj si
s tem zelo poenostavijo sporočanje podatkov o svojih članih zavarovalnici ter na pregleden način vodijo
evidenco svojih članov. Vsi prenosi podatkov o članih bomo iz informacijskega sistema potekali
avtomatsko. Poleg omenjenega omogoča Naveza poenostavljeno poročanje za obračune, zato pozivamo
vsa društva, da ga uporabljajo in ažurno vnašajo podatke v informacijski sistem Naveza.

Informacijski sistem Naveza se nahaja na: http://naveza.pzs.si .
Pomoč uporabnikom in pridobitev dostopa:
Matjaž Šerkezi, 041 663 446
Damjan Omerzu, 031 868 590
portal@pzs.si

INFORMACIJE NA SPLETU
Vse informacije o članarini so na voljo na spletni strani www.pzs.si pod rubriko Članstvo. Vprašanja lahko
zastavite na elektronskem naslovu clanarina@pzs.si.

VRSTE ČLANARINE
Vrste članstva
A+ član z največjim obsegom ugodnosti
A+/z družinskim popustom
A član z večjim obsegom ugodnosti
A/z družinskim popustom
B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti
B/z družinskim popustom
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti
B tujina je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev*

Višina članarine
65,00 €
60,00 €
55,00 €
50,00 €
25,00 €
20,00 €
18,50 €
11,00 €
16,00 €

S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti,
z osnovnim obsegom ugodnosti
S+Š/z družinskim popustom
12,80 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti
7,00 €
P+O/z družinskim popustom
5,60 €
OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta 7,00 €
poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti
OPP/z družinskim popustom
5,60 €
*B tujina je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev, ugodnosti so enake kot pri
članarini B. Tujcem se proda običajna članarina, odvisno od ugodnosti, ki jo želijo.

2. IZDAJA ZNAMKIC ZA LETO 2015
Sistem izdaje znamkic ostaja enak kot pretekla leta.
Strokovna služba PZS bo začela izdajati znamkice za članarino za leto 2015 po 15. decembru 2014.
Društva lahko znamkice za naslednje leto naročijo na priloženem obrazcu, oddajo naročilo v
informacijskem sistemu Naveza ali osebno prevzamejo (naročilnica je priložena – PRILOGA 1) v Strokovni
službi PZS (v računovodstvu) pri Katarini Maček, kjer dobijo tudi druge potrebne informacije (telefon:
01/ 43 45 688, e-pošta: katarina.macek@pzs.si).
Pred prevzemom znamkic za leto 2015 morajo imeti društva poravnane vse obveznosti do PZS iz
naslova članarine za leto 2014 – poravnana vsa plačila in posredovane končne obračune.
Znamkice kategorije OPP se izdajajo samo na osnovi predloženega seznama (PRILOGA 2) glede na
posebno naročilo planinskega društva. To velja za tista društva, ki delajo z osebami s posebnimi
potrebami. Člani OPP z delno odvzeto poslovno sposobnostjo so lahko v letu 2015 zavarovani v skladu z
zakonskimi možnostmi, glede na stopnjo poslovne sposobnosti. Vsi člani OPP z delno odvzeto poslovno
sposobnostjo, ki želijo biti zavarovani za opravljanje planinske dejavnosti morajo na PZS poslati sodno
odločbo o delnem odvzemu poslovne sposobnosti, na podlagi katere jim bo zavarovalnica poslala
potrditev obsega zavarovanja. Strošek teh zavarovanj prevzame PZS.
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3. OBRAČUN ZNAMKIC
Za znamkice, izdane društvu do 14. februarja 2015, bodo društva poleg znamkic prejela tudi račun, ki ga
v deležu že prodanih članarin, poravnajo do 28. februarja 2015. Za vse kasneje prejete znamkice bodo
društva prejela račun s plačilnim rokom 30 dni. Brez tekoče poravnanih obveznosti do PZS ni mogoče
pridobiti novih oz. dodatnih znamkic.
Prvi delni obračun je potrebno v informacijskem sistemu Naveza ali na posebnem obrazcu (Obračun
članskih znamkic – PRILOGA 3) oddati do 28. februarja 2015, drugi delni obračun do 31. maja 2015, tretji
delni obračun do 31. avgusta 2015 in končni obračun do 15. novembra 2015. Do navedenih rokov
morajo društva poravnati tudi obveznosti iz naslova članarine do PZS.
Društva prosimo, da se držijo rokov za obračun in plačilo, saj nam drugače onemogočajo izvajanje redne
dejavnosti v okviru PZS, ki so je deležni tudi njihovi člani, in izpolnjevanje pogodbenih obvez, ki jih ima
PZS do zavarovalnice in drugih.

DELITVENO RAZMERJE
Članarina posameznika v planinski organizaciji je sestavljena iz dela za društvo in dela PZS. UO PZS
sprejme priporočeno višino skupne članarine, pri tem je del članarine za PZS določen fiksno, višino
svojega dela članarine lahko društvo spremeni. Vse članarine, ki se prodajo preko PZS, se prodajo po
priporočljivih cenah.
Delitev članarine B, B1 in S+Š se glede na priporočeno skupno višino članarine opravi v razmerju 45 % za
društvo in 55 % za PZS od celotne vrednosti priporočene članarine. PZS krije tudi strošek zavarovanja in
ostale stroške vezane na članarino.
Pri A+ in A članarini je po kritju stroškov zavarovanja in ostalih stroškov vezanih na članarino, razmerje
50 % v korist društva in 50 % v korist PZS.
Delitveno razmerje pri P+O in OPP članarini je 80 % v korist društva in 20 % za PZS, po pokritju stroškov
zavarovanja, znamkice in pavšala za dnevnike Cici planinec in Mladi planinec / Mlada planinka, ki so na
voljo članom skladno z določili programov.
Delitveno razmerje je podrobneje prikazano v PRILOGI 4.

DRUŽINSKI POPUST
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. Za
družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih
dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za
družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Razen enostarševskih
družin, je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!
Družinski popust se obračuna na podlagi vnosa družinske povezave v informacijski sistem Naveza ali
označitve članov iste družine v poimenskem seznamu članov (tabela – PRILOGA 2). Višina popusta je 20
% za vsakega člana, razen za A+ in A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta B članov (5 €). B1
člani niso upravičeni do družinskega popusta.
Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža sredstev društva in PZS. Popust se
obračuna naknadno ob končnem obračunu.
Znižana članarina
Kadar društvo kateremu od svojih dolgoletnih članov odobri znižano članarino zaradi slabega gmotnega
ali zdravstvenega stanja, lahko to odobri v breme deleža svojih sredstev.
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PLANINSKI VESTNIK
Z letom 2015 Planinski vestnik ni več vključen v članarino A in A+. Skupaj z naročilom članskih znamkic
boste na društvo prejeli tudi določeno število naročilnic na Planinski vestnik z že plačano poštnino.
Prosimo vsa društva, da svojim članom ponudijo tudi naročnino na Planinski vestnik. Potrebno je samo
izpolniti naročilnico in jo dati v poštni nabiralnik. Nove naročnike na Planinski vestnik lahko vnesete tudi
direktno v informacijski sistem Naveza. Ker smo sedaj imeli veliko težav s temi vnosi, bodo vsi člani, ki
bodo imeli v Navezi s strani društvenega administratorja označeno naročnino na Planinski vestnik dobili
predračun. Po plačilo predračuna pa bodo začeli prejemati revijo.
Za tiste posameznike, ki ste bili do sedaj A člani PZS pretežno zaradi ugodnejše naročnine na Planinski
vestnik, pa smo s članskim popustom v višini 25 % pri naročnini zagotovili, da bo v prihodnje
kombinacija B članarine in naročnine na PV s članskim popustom vrednostno celo malenkost nižja, kot
dosedanja A članarine (25€ + 29,25€ = 54,25€, višina A članarine pa je 55€) .

4. OBVEZNI POIMENSKI SEZNAMI ČLANOV
SEZNAM ČLANOV
V letu 2015 je potrebno posredovanje obveznih osebnih podatkov in pristopnih izjav VSEH članov. To je
možno na več načinov:
1. VNOS V INFORMACIJSKI SISTEM NAVEZA ali
2. POŠILJANJE SEZNAMA ČLANOV V EXCELOVI TABELI (PRILOGA 2) SAMO V ELEKTRONSKI OBLIKI

ZAVAROVALNO JAMSTVO
Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine
obveščena zavarovalnica. Za vse člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki
prenesejo avtomatsko. Storitev 24 urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene
asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici
do 11:00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne.
Priporočamo, da podatke o članih vnesete v informacijski sistem Naveza ali pošljete po elektronski
pošti še isti dan, ko je bila vplačana članarina. Vsi seznami, ki jih boste poslali po elektronski pošti na enaslov clanarina@pzs.si bodo najpozneje v treh delovnih dneh vneseni v informacijski sistem Naveza.
Prosimo, da to upoštevate pri pošiljanju podatkov in o tem obvestite tudi vaše člane.
Vsi člani, ki imajo v informacijskem sistemu Naveza zabeležen tudi e-naslov oz. GSM številko, bodo
prejeli obvestilo, ko bodo njihovi podatki posredovani zavarovalnici. Na ta način lahko vsak član preveri,
kdaj so bili podatki posredovani do zavarovalnice. Priporočamo, da zberete čim več e-naslovov oz. GSM
številk članov, zaradi enostavnejšega obveščanja.
V letu 2015 bomo nadaljevali z izdajanjem novih članskih izkaznic vsem novim članom. Članarino
normalno poravnajo v svojem društvu, enako kot do sedaj. Nove izkaznice bodo prejeli naknadno po
pošti na stalni naslov in sicer predvidoma v roku 7 dni po vnosu podatkov v Navezo. Stroške izdaje novih
izkaznic krije PZS. Člani A+, A, B, B1 in S+Š, ki so izkaznice dobili leta 2013 ali 2014 uporabljajo te
izkaznice še naprej.
Zaradi olajšanega prehoda na nove izkaznice, lahko člani izjemoma tudi v letu 2015 še uporabljajo stare
izkaznice.
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Društvo mora skladno z računovodskimi pravili vsakemu, ki plača članarino, izdati potrdilo o plačilu, kjer
mora biti poleg osnovnih podatkov o društvu, znesku in članu naveden tudi datum plačila. Potrdilo mora
biti izdano v dveh izvodih, od katerih enega prejme član drugi pa je za arhiv PD. V nekaterih primerih je
možno, da bo moral član za uveljavljanje zavarovanja priložiti tudi kopijo potrdila o plačilu. Za člane, ki so
ažurno vneseni v informacijski sistem Naveza je možno potrdilo izdati tudi v Navezi.
AKTIVACIJA ZAVAROVANJA

Vsak član PZS, ki bo plačal članarino za tekoče leto bo lahko na spletni strani PZS preveril ali že
ima urejeno članstvo, s tem pa tudi zavarovanje. V primeru, da je plačal članarino za tekoče leto
ne bo pa zaveden v informacijskem sistemu Naveza, si bo lahko sam aktiviral zavarovanje z
kodo, ki bo na članski znamkici. Podrobna navodila vam bomo poslali do 15. 12. 2014, ko bomo
sistem testirali.
PRISTOPNA IZJAVA
Pristopna izjava vsebuje zahtevane zakonske elemente, ki dajejo pravno podlago za vodenje evidence
članstva. Vsak član, ki pristopne izjave ni izpolnil že v preteklih letih, jo izpolni v letu 2015. Članom, ki so
pristopno izjavo podpisali v preteklih letih ni potrebno podpisovati novih pristopnih izjav. Obrazec
pristopne izjave za posamezno društvo je na voljo v informacijskem sistemu Naveza ali na e-naslovu
portal@pzs.si.
Društva kvalitetno digitalno preslikano (300 Dpi, sivinsko) pristopno izjavo naložite v informacijski sistem
Naveza. Če ne morete zagotoviti digitalne preslikave, lahko pošljete kopije pristopnih izjav na naslov PZS,
ki bo pristopne izjave digitalno preslikala in naložila v informacijski sistem Naveza, kjer jih bodo društva
lahko sama pripela k posameznim članom. Če bo društvo poslalo originalne izjave, jih bomo po digitalni
preslikavi vrnili s priporočeno pošto.
Originalne pristopne izjave hrani matično društvo. PZS v centralni evidenci članstva hrani digitalno
preslikavo pristopne izjave. V letu 2015 je potrebno imeti zbrane pristopne izjave vseh članov.

5. MOŽNOST VČLANJEVANJA ČLANOV PREK PZS
Planinska zveza Slovenije omogoča planinskim društvom posredovanje pri včlanjevanju in plačevanju
članarine za posameznike. Plačilo članarine poteka osebno v pisarni PZS (v času uradnih ur), na
dogodkih, kjer je PZS prisotna s stojnico (sejmi, srečanja, prireditve …), preko poslovnih partnerjev
(Petrol) in na spletni strani www.pzs.si. Višina članarine je enaka priporočenim zneskom, ki jih je
določil UO PZS.
PZS je zgolj posrednik za planinska društva in ne včlanjuje posameznikov neposredno v PZS. Posameznik,
ki se bo odločil za to možnost, bo moral OBVEZNO navesti ime društva, v katerega se včlanjuje. PZS bo
pristopno izjavo in plačano članarino posredovala izbranemu društvu. Društva ohranijo tudi svoj način
pobiranja in plačevanja članarine.
Obračuni članarine se bodo izvajali skladno z dosedanjimi načini obračunov članarine. V letu 2015 bo
neposredne materialne stroške posredovanja (tehnična podpora, posredovanje podatkov, nakazilo
finančnega deleža, promocijske aktivnosti …) pri včlanjevanju prek PZS krila PZS. Stroške pošiljanja
članskih izkaznic in znamkic ter stroške transakcije pri spletnem plačilu krije član.
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Možnost včlanjevanja posameznikov v društva preko PZS bo na voljo samo za tista društva, ki so ali bodo
za to pooblastila PZS. Zahtevek, da vam pošljemo dogovor o posredovanju pri včlanjevanju članov v
društva pošljite na naslov clanarina@pzs.si.

6. ZAVAROVANJE ČLANOV PZS
Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.. Z njo je sklenjena pogodba za
nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini z 24 urno asistenco in zdravstveno
asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. V zavarovanje je vključeno tudi
zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS.
Možno je tudi skleniti ugodno zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo
povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično.
Ker smo za leto 2015 izbrali novo zavarovalnico, so novi tudi vsi obrazci in splošni pogoji. Vsi obrazci in
splošni pogoji so priloga teh navodil, so pa objavljeni tudi na spletni strani PZS.
VRSTE ČLANSTVA:
A+: član z največjim obsegom ugodnosti,
A: član z večjim obsegom ugodnosti,
B: polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti,
B1: oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti,
S+Š: srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom
ugodnosti,
P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti,
OPP: oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z
omejenim obsegom ugodnosti;
Člani OPP brez poslovne sposobnosti, zaradi zakonskih omejitev nimajo vključenega zavarovanja. Člani
OPP z delno odvzeto poslovno sposobnostjo so lahko v letu 2015 zavarovani v skladu z zakonskimi
možnostmi, glede na stopnjo poslovne sposobnosti. Vsi člani OPP z delno odvzeto poslovno
sposobnostjo, ki želijo biti zavarovani za opravljanje planinske dejavnosti morajo na PZS poslati sodno
odločbo o delnem odvzemu poslovne sposobnosti, na podlagi katere jim bo zavarovalnica poslala
potrditev obsega zavarovanja. Strošek teh zavarovalnih premij prevzame PZS.

6.1 Osnovno zavarovalno jamstvo velja za opravljanje spodaj naštetih planinskih dejavnosti:


pohodništvo do 6.500 metrov nadmorske višine;



treking do 6.500 metrov nadmorske višine;



gorništvo do 6.500 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po UIAA
težavnostni lestvici);



alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za
to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah;



turno kolesarjenje: turno kolesarstvo je posebna zvrst gorskega kolesarstva, ki nima
tekmovalnih ciljev in se izvaja v naravi;
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turno smučanje, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oziroma spust po
snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja);



krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti;

 prostovoljno vodništvo;


Prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih društev. Kritje obsega le čas izvajanja
prireditve ali akcije;



Dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih.

Zavarovalno kritje ne velja za:
o alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja – solo plezanje nad IV. stopnjo po UIAA
lestvici (plezanje posameznika brez varovanja),
o urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih, itd.),
o člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično odpravo pripravi
naknadno,
o tekmovanja, razen kadar je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji,
o izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem
smučanju in Heliskiing-u,
o v turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja kot so: spust, downhill, freeride ter
druge adrenalinske dejavnosti s kolesi.
Definicija alpinistične odprave:
Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja izven
evropskih in turških gorstev, katere namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že preplezano smer v
steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje.
Splošni pogoji:
Vse dejavnosti je treba izvajati razmeram in znanju udeležencev primerno. Upoštevati je treba tudi
priporočila stroke, trenutne razmere in splošna opozorila.
Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega mora biti razviden opis
dogodka in vsi podatki, potrebni za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. S strani organov PZS ima
zavarovalnica pravico zahtevati tudi preostala dokazila, potrebna za ugotavljanje zavarovalnega jamstva.

6.2 Nezgodno zavarovanje članov
Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje
Nezgodna smrt (EUR)
Invalidnost (EUR)
Območje kritja

Člani A+

Člani A

Člani B, B1
S+Š

Člani
P+O

25.000
75.000
svet

15.000
50.000
svet

5.500
8.500
svet

*
8.500
svet

* Zakonodaja ne dopušča zavarovanje otrok do 15 leta za nezgodno smrt, imajo pa zavarovano kritje
pogrebnih stroškov do višine 1.500,00 EUR.
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6.3 Stroški reševanja v gorah
Poleg stroškov reševanja, ki nastanejo zaradi nezgode ali življenjske nevarnosti zavarovanca, zavarovanje
stroškov reševanja zajema tudi:
 stroške reševanja nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovanim, če pride do nesreče na
gorskem terenu, od koder nepoškodovani plezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti;
 krije tudi stroške reševanja v primeru poškodbe tehnične opreme, če le ta ne omogoča varnega
nadaljevanja ture, ali alpinističnega vzpona;
 stroške reševanja v primeru omaganja, izčrpanosti in siceršnjo stisko na gori, ki bi lahko ogrozila
življenje člana;
 stroške reševanja v primeru, ko se je član zaplezal, ali izgubil in ne more varno nadaljevati s turo;
 vključena je tudi 24 urna asistenca pri organizaciji reševanja v tujini;
 vključena je tudi 24 urna zdravstvena asistenca za tujino.
Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.500 metrov, pri alpinizmu in športnem
plezanju pa do višine 5.000 metrov.
Kritje vključuje 24-urno asistenco pri reševanju v tujini z 24 urno zdravstveno asistenco v tujini. Kritje
zdravstvene asistence je podano v primerih reševanja v tujih gorah pri opravljanju planinske
dejavnosti navedenih pod točko 6.1. V primeru poškodbe v tujini se pokliče reševalce na številko 112
oz. lokalno gorsko reševalno službo in asistenčni center zavarovalnice na številko +386 1 519 20 20, ki
bo prevzel nadaljnjo koordinacijo reševanja. Natančnejša in razdelana navodila bodo pod točko 7.
Prav tako zavarovalno jamstvo ne velja za alpinistične odprave, ki se lahko zavarujejo individualno.
Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje
Stroški reševanja
Zdravstvena asistenca
za tujino
Območje kritja

Člani A+

Člani A

Člani B, B1
S+Š

Člani P + O

25.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

3.000,00

Celi svet, razen
Slovenija

Evropa in
Turčija, razen
Slovenija

Evropa in
Turčija, razen
Slovenija

Evropa in
Turčija, razen
Slovenija

Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence za člane A+ velja za ves svet. Zavarovanje
stroškov reševanja in zdravstvene asistence za člane A, B, B1, S+Š in P+O velja v tujih gorah Evrope in
Turčije. V okviru zdravstvene asistence za tujino se krijejo tudi stroški vračila poškodovanega v
Slovenijo, v okviru zavarovalne vsote za posamezno kategorijo članstva. Zavarovanje ne velja za domače
gore (Slovenija), ker je pri nas reševanje krito iz blagajne javnega zdravstva, razen v primerih hude
malomarnosti, kar pa izključuje vsako zavarovanje, tudi zavarovanje za člane PZS.

6.4 Zavarovanje zasebne odgovornosti članov
Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje
Zavarovanje odgovornosti
(enotna zavarovalna vsota)
Območje kritja

Člani, B, B1,
S + Š, P + O

Člani A+

Člani A

150.000,00

120.000,00

50.000,00

svet

Evropa in Turčija

Evropa in Turčija
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Enotno zavarovalna vsota pomeni, da je do limita zavarovalne vsote krita odgovornost za poškodovanje
oseb in/ali poškodovanje stvari.
Opombe
Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Če
člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva
poravnane članarine.

6.5 Začetek zavarovalnega kritja
Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine
obveščena zavarovalnica. Za vse, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo
avtomatsko. Storitev 24 urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za
tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11:00, v
nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne.
Za društva, ki bodo sproti vnašala vse člane v centralno evidenco članstva preko informacijskega sistema
Naveza, se bodo seznami VSEH ČLANOV prenašali na zavarovalnico avtomatsko vsak dan ob 23. uri.
Seznam članov, ki bo pravilno in popolno izpolnjen na priloženem obrazcu (PRILOGA 3), poslan na enaslov: clanarina@pzs.si, bo s strani PZS vnesen v informacijski sistem Naveza najpozneje v treh delovnih
dneh.
Opozorilo: zavarovanje v okviru članstva PZS zajema stroške za bolnišnično zdravljenje in vrnitev
poškodovanega v domovino v okviru zdravstvene asistence, ki pa velja samo v primeru reševanja
ponesrečenca. Morebitni drugi zdravstveni zapleti, ki vas doletijo v tujini in niso povezani z
reševanjem v gorah, niso vključeni v člansko zavarovanje. Zato se pred odhodom v tujino pozanimajte
glede sistema kritja v državi kamor ste namenjeni. V državah članicah EU in EGP, Švici, Hrvaški,
Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori ter Avstraliji, lahko uveljavljate pravice iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, v drugih državah lahko dobite stroške zdravljenja naknadno povrnjene pri
Zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije. Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. s
konvencijskim potrdilom naročite vsaj 4 dni pred odhodom. Več o naročilu in pravicah v posamezni
državi si lahko preberete na spletni strani ZZZS. Priporočljivo je skleniti dodatno turistično zavarovanje z
asistenco v tujini. Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. vam kot članom PZS ponuja ugodno sklenitev
celoletne Coris asistence, ki nudi celovito kritje v tujini in je opisano pod točko 6.11 teh navodil.

6.6 ZAVAROVANJE STROKOVNIH KADROV PZS
Strokovni kadri PZS so zavarovani za primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in
posledica katerih je osebna in/ali premoženjska škoda.

Zavarovanje odgovornosti strokovnih kadrov PZS

Zavarovalna vsota

100.000,00 €

Območje kritja

svet

Zavarovalna vsota znaša 100.000,00 € po škodnem dogodku za posameznika in 1.000.000 € v agregatu,
kar pomeni vsi zahtevki v enem letu za vse zavarovance.
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Vsi registrirani strokovni kadri PZS bodo vključeni v zavarovanje samo v primeru potrjene licence za
tekoče leto. Kandidati, ki pridobijo licenco med tekočim letom, so prav tako vključeni v kritje.

6.7 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PLANINSKIH DRUŠTEV
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.
Premije v tabeli veljajo za društva do 100 ali do 200 člani. Za društva z več kot 200 člani se obračuna
dodatna premija skladno z zadnjim stolpcem v tej tabeli.
Zavarovanje
odgovornosti
planinskih društev
Varianta 1
Varianta 2

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

50.000,00
150.000,00

60,00
90,00

105,00
160,00

25,00
35,00

Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke o društvu (polni naziv, naslov,
pošto in davčno številko) in število članov v letu 2014 na e-naslov office@si.greco.eu ali s klasično pošto
na naslov GrECo JLT, d. o. o., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana. Zavarovalni posrednik bo v 5 dneh poslal
osnutek pogodbe. Zavarovalno kritje bo podano na dan, ko zavarovalni posrednik GrECo JLT, d. o. o.,
prejme potrjen izvod pogodbe. Zavarovalnica bo nato izstavila polico in račun, ki se mora poravnati v
predpisanem plačilnem roku. Zavarovanje lahko sklenejo tudi direktno v poslovalnicah Adriatic Slovenica
d. d.

6.8 DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJ IN AKCIJ
MARKACISTOV, ki jih organizira PZS ali planinska društva, ter udeležence drugih dogodkov v
organizaciji PZS ali planinskih društev (izleti, pohodi, ture, tabori, srečanja, rekreativna
tekmovanja, ekskurzije itd.)
Organizatorji usposabljanj, akcij in dogodkov (v okviru PZS ali planinskih društev) lahko sklenejo dodatno
nezgodno zavarovanje udeležencev. Katera varianta bo izbrana, je odvisno od ocenjenega tveganja na
posamezni akciji. Pod temi pogoji se lahko zavarujejo tudi nečlani PZS.
Nezgodno
zavarovanje
udeležencev

Zavarovalna
vsota za
nezgodno smrt
(EUR)

Zavarovalna
vsota za
invalidnost
(EUR)

Ponujena letna
premija z davkom
na udeleženca
(EUR)

Ponujena dnevna
premija z davkom na
osebo (EUR)

Varianta 1

7.500,00

15.000,00

1,71

0,34

Varianta 2

15.000,00

30.000,00

3,08

0,69

Varianta 3

15.000,00

50.000,00

4,45

0,99

Varianta 4

25.000,00

75.000,00

6,85

1,52
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Opcija: dnevna odškodnina za zgoraj navedene osebe (udeležence), kot dodatno kritje k dodatnemu
nezgodnemu zavarovanju.
Nezgodno
zavarovanje
udeležencev

Dnevna
odškodnina (EUR)

Dnevna premija
z davkom na
udeleženca
(EUR)

Letna premija z
davkom na
udeleženca (EUR)

15,00

7,03

70,29

Varianta 1

6.9 DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE TEKMOVANJ, KI JIH ORGANIZIRA
PZS ali planinska društva, npr. športno plezanje, ledno plezanje, tekmovalno turno smučanje,
tekme v planinski orientaciji
Organizatorji tekmovanj (v okviru PZS ali planinskih društev) lahko sklenejo dodatno nezgodno
zavarovanje tekmovalcev. Katera varianta bo izbrana, je odvisno od ocenjenega tveganja na
posameznem tekmovanju. Pod enakimi pogoji se lahko zavarujejo tudi ne člani PZS.
Nezgodno
zavarovanje
tekmovalcev

Zavarovalna vsota
za nezgodno smrt
(EUR)

Zavarovalna vsota
za invalidnost
(EUR)

Ponujena letna premija
z davkom na
udeleženca (EUR)

Ponujena dnevna
premija z davkom na
udeleženca (EUR)

Varianta 1

5.000,00

10.000,00

2,28

0,46

Varianta 2

15.000,00

30.000,00

6,17

1,37

Varianta 3

15.000,00

50.000,00

8,91

1,98

Varianta 4

25.000,00

75.000,00

13,71

3,05

V času trajanje zavarovalne pogodbe lahko zavarovanja pod točko 6.8 in 6.9 sklenejo tudi planinska
društva. Postopek sklenitve je podoben kot pri sklenitvi odgovornosti za planinska društva. Društvo
sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke o prireditvi (naziv in vrsta prireditve,
trajanje in število udeležencev) in poimenski seznam udeležencev na e-naslov zavarovanje@pzs.si ali s
klasično pošto na naslov GrECo JLT, d. o. o., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana (klasična pošta mora do
zavarovalnega posrednika priti vsaj dva dni pred samo prireditvijo). Zavarovalnica bo nato izstavila
polico in račun, ki se mora poravnati v predpisanem plačilnem roku. Zavarovanje lahko sklenejo tudi
direktno v poslovalnicah Adriatic Slovenica d. d..

6.10 NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA ALPINISTIČNE ODPRAVE
Za posamezno alpinistično odpravo se ponudba pripravi individualno. Za več informacij prosimo
kontaktirajte PZS.

6.11 MOŽNOSTI DODATNIH ZAVAROVANJ ZA ČLANE PZS
Z zavarovalnico smo se dogovorili za posebne pakete turističnega zavarovanja z asistenco za
tujino in razširitev nezgodnega zavarovanja na vse prostočasne aktivnosti. Zavarovanja se bodo
sklepala individualno.
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Nezgodno zavarovanje - razširitev na vse prostočasne aktivnosti:

Kategorija

Nezgodna smrt (EUR)

Invalidnost (EUR)

Letno doplačilo na osnovno
premijo z davkom na osebo

*

8.500,00
8.500,00
25.000,00

10,77

P+O
B, S + Š
A

5.500,00
10.000,00

A+
25.000,00
75.000,00
*kritje pogrebnih stroškov do 1.500,00 EUR

17,74
69,70

277,10

Kritje se z doplačilom razširi na vse prostočasne aktivnosti člana, ki niso eksplicitno izključene v pogojih
NEZ.01_08 5.člen (potapljanje, skoki s padalom ali zmaji, udeležbe na tekmovanjih, ...)

Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
Zavarovalno kritje
Kritje stroškov za zdravniško
oskrbo
in
vrnitev
v
domovino

Zavarovalna
vsota
(EUR)
do 25.000,00

Letna premija z davkom /
osebo
43,68

Letna družinska premija
z davkom / osebo
103,04

Dodatna pojasnila k razširitvi nezgodnega zavarovanja in k razširitvi zdravstvenega zavarovanja z
asistenco v tujini:
o Zavarovanje se sklepa individualno na prodajnih mestih zavarovalnice in na PZS.
o Zavarovanec se mora pri zavarovalnici identificirati s številko članske izkaznice.
o Plačana mora biti članarina za tekoče leto.
o Zavarovalno kritje je podano za zavarovanje klasične zdravstvene asistence in tiste športne
rizike, ki jih člani PZS izvajajo rekreativno in jih splošni pogoji opredeljujejo kot možnost
vključitve v zavarovanje. Doplačilo za dodatne rizike ( npr. športno plezanje, deskanje in
smučanje izven urejenih prog, planinarjenje in treking do 6.500 metrov, … ) je že vključeno v
ponujeni letni premiji.
o Zavarovanje velja eno leto od datuma sklenitve.
o Krite so tudi zavarovane aktivnosti nad 3.000 metri nadmorske višine in do 6.500 metrov.
o Pri družinskem zavarovanju se lahko zavarujejo osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ter so
med seboj v družinskem razmerju: zakonec ali partner in njihovi otroci , pastorki ali posvojenci
do 26. leta starosti.
o Pri družinskem zavarovanju se lahko zavarujejo samo družinski člani, ki so član PZS.
o Redna cena za tovrstno zavarovanje bi bila 96 €.

7. KRATKA NAVODILA ZAVAROVANCEM GLEDE POSTOPKA UVELJAVLJANJA
ZAVAROVANJA, KI IZHAJA IZ ČLANSTVA V PZS
Navodila bodo objavljena naknadno, ker se še usklajujemo z zavarovalnico.
OPOZORILO:
Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede prijave škodnih
primerov najprej kontaktirajo PZS ali GrECo JLT d. o. o. in ne neposredno zavarovalnice.
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Vse dodatne informacije dobite:
 PZS: Saša Sitar, poslovni sekretar PZS, 01/ 43 45 680, info@pzs.si,
naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana,
spletni obrazci: www.pzs.si, pod rubriko »Članstvo«;
 zavarovalni posrednik GrECo JLT, d. o. o.: Tine Breznik, 01/ 300 61 56, office@si.geco.eu.

8. UGODNOSTI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kategorije članstva 2015
A+
zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski
V
dejavnosti
zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti
V
zavarovanje za stroške reševanja v tujini – ves svet
V
zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in
Turčije
zavarovanje odgovornosti v tujini – ves svet
V
zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50
%), razen v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih
V
kočah I. kategorije (30%)
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 18
V
planinskih organizacij Evrope
oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah
V
Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec/
Mlada planinka**
Planinski kažipot 2015
V
popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS (10 %) V
popust pri naročnini na Planinski vestnik (25 %)
V
popust pri nabavi opreme in storitev po seznamu
V
pogodbenih partnerjev PZS
popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja
V
(20 %)
Prost vstop v Logarsko dolino do 8. ure
V

A

B

B1

S+Š

P+O OPP*

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V
V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

* V skladu za zakonskimi možnostmi, podrobneje je pojasnjeno v poglavju o zavarovanju
** Društvo lahko brezplačno prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo P+O članov, plus 10 %.
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Popusti za člane društev pri partnerjih PZS:
(uveljavljanje z veljavno člansko izkaznico in veljavnim osebnim dokumentom)
Izdelovalec/trgovina

Popusti za Popusti za člane
individualne pri nakupu prek
člane
društva

Alpina Žiri

10 %

Annapurna Way

10 % za
gotovino in
5 % za
kreditne
kartice

Gornik
Mojca
Mohorič, s. p.
Iglu Šport

20 % za
posamične
nakupe in 25 %
pri nakupu več
kot 20 parov
obutve

Popusti za
strokovne kadre
PZS, registrirane
alpiniste

Komentar

30 %

Velja v vseh Alpininih
prodajalnah v Sloveniji.

20 %

15 % oz. dogovor
15 % individualno
pri večjih
20 % pri skupini
naročilih
10 % in dodatnih
10 % za gotovino in
10 % popusta kot
5 % za negotovino
dobropis ob koncu
leta
10 %

Promontana Kranj

10 %

10 % pri nakupu
nad 830,00 €

20 %

Tomas Šport 2

15 %

20 % pri nakupu
nad 630,00 €

25 %

Univet, d. o. o.

10 %

20 % pri nakupu
nad 1000,00 €

15 %

Intersport

Simpro, d. o. o.
Singla.si
KC Bauer, d. o. o.

10 % za
opremo,
oblačila ali
obutev za
pohodništvo
ter gorska
kolesa

Popusti ne veljajo za
izdelke v akciji in za
ProMo cene.
Pri nakupu treking in
planinske obutve.
Popusti ne veljajo za
izdelke z znižano ceno
in v akcijski ponudbi.

15 % za
posamične
20 % za opremo,
nakupe opreme, oblačila ali obutev
oblačil ali obutve za pohodništvo
Popust velja za izdelke
za pohodništvo
ter gorska kolesa
po rednih cenah.
ter gorska kolesa
Popusti se ne seštevajo
in ne veljajo za izdelke
popust po
15 % za
popust po
INTERSPORT priporoča.
dogovoru za
opremo,
dogovoru za
skupinske
oblačila ali
skupinske nakupe
nakupe v
obutev
v vrednosti nad
vrednosti nad
McKINLEY
2.000,00 €
2.000,00 €
20 % za enkratni
Blagovna znamka Jack
nakup v
25 %
Wolfskin – velja le v
10 %
vrednosti
trgovini v ljubljanskem
najmanj 1000 €
Cityparku.
10 %
20 %
popust za kolesa znamk KTM, Focus, Merida, Wheeler, Fuji, Authot, Kettler,
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Aurora, Cinzia, Haro in Jamis
Garmin Slovenija, d. o. o. 10 % popusta pri nakupu GPS Garmin, prodaja: poslovna cona A22, Šenčur in
Založba PZS, Dvorakova 9, Ljubljana
ON line, d. o. o.
15 % popusta pri nakupu izdelkov znamke On-Line
Žolna šport
10 % popusta pri nakupu izdelkov znamke ŽOLNA ŠPORT
Thermana, d. d.
15 % popusta za bazen in savno
Terme Laško
10 % popusta za wellness storitve
Terme Dolenjske Toplice:
10 % na redne cene namestitev in 15 % na redne cene wellness storitev
Terme Šmarješke Toplice:
10 % na redne cene namestitev in 15 % na redne cene wellness storitev
Talaso Strunjan:
10 % na redne cene namestitev in na redne cene wellness storitev
Terme KRKA
Hoteli Otočec:
15 % na redne cene namestitev
Hotel Krna Novo mesto:
15 % na redne cene namestitev
Logarska dolina d.o.o. Prost vstop z avtomobilom v Logarsko dolino do 8. ure zjutraj.
RTC Krvavec
20 % popust na prevoz s kabinsko žičnico in štiri sedežnico Tiha dolina
Zavarovalnica Adriatic Ponudba bo objavljena naknadno
Slovenica

POPUSTI VELJAJO V NASLEDNJIH PRODAJALNAH:
Alpina Žiri, www.alpina.si: popusti veljajo v vseh Alpininih prodajalnah po Sloveniji. V teh prodajalnah je
predstavljena tudi celotna kolekcija pohodne obutve. Seznam vseh prodajaln:
www.alpina.si/si/mreza/si/.
Annapurna Way, www.annapurna.si, Krakovski nasip 10, Ljubljana; trgovina Švarova ulica 14, Ljubljana.
Gornik, Mojca Mohorič, s. p., www.gornik.si, Gorenja vas – Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912.
Iglu Šport, d. o. o., www.iglusport.si: Ljubljana - Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31; BTC/
Šmartinska c. 152, hala 3/I; Maribor - Jadranska c. 27; Celje – Ul. Mesta Grewenbroich 9; Kranj – Ulica
Mirka Vadnova 19; Lesce - Alpska c. 27; Solkan (Nova Gorica) – Trg Jožeta Srebrniča 4; Tolmin – Trg 1.
maja 1; Bovec – Ledina 3; Koper – Ljubljanska cesta 3.
Promontana, d. o. o., Kranj, www.promontana.si: Ljubljana – Poljanski nasip 6; Domžale – Ljubljanska
c. 81; Kranj – Koroška c. 5; Bled – Ljubljanska c. 1.
Prodajalne Tomas Šport 2, d. o. o., www.tomassport.si: Ljubljana – Mestni trg 18, Čopova ulica 14 in
City park, Šmartinska 152; Maribor – Jurčičeva ulica 4 in Pobreška 18; Celje – Spar center, Mariborska c.
100; Trbovlje – Ul. 1. junija 1a; Velenje – Nakupovalni center Velenje, Kidričeva c. 2b; Novo mesto –
Ljubljanska 22; Murska Sobota – Plese 2; franšizne prodajalne Tomas Sport: Ptuj – Gavez Anton, s. p.,
Slovenski trg 1; Slovenj Gradec – Rojnik Drago, s. p., Glavni trg 33; Kranj – Optimist, d. o. o., Prešernova
ul. 12; Bled – Optimist, d. o. o., Ljubljanska c. 4; Ribnica – Obrtna cona 29; Sežana – Stjenkova 1, Karsika
center; Postojna – Tržaška 11; Nova Gorica – Gradnikove brigade 7.
Univet, d. o. o., Ljubljana, www.univet.si: poslovalnica Pohodnik BTC, hala A, Šmartinska 152, Ljubljana.
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Intersport, www.intersport.si: popusti veljajo v vseh trgovinah Intersporta v Sloveniji.
Simpro, d. o. o. http://simpro.si/: trženje blagovne znamke Jack Wolfskin (oblačila: pohodne hlače,
jakne, perilo, kape; oprema: nahrbtniki, torbe, rokavice; obutev: alpinistični in treking čevlji, obutev za
prosti čas). Velja v trgovini v ljubljanskem Cityparku.
Singla.si, Spletna trgovina Matija Butina s.p. www.singla.si: Ulica Marije Mlinar 3, 1000 Ljubljana.
On-line, d. o. o., www.on-line.si: trgovina Brezovica 1, Žirovnica.
KC Bauer, d. o. o., www.centerbauer.com: Kolesarski center Bauer, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000
Ljubljana.
Garmin Slovenija, d. o. o., www.garmin.si: prodaja: poslovna cona A22, Šenčur in Založba PZS,
Dvorakova 9, Ljubljana.
Thermana, d. d., Terme Laško, www.termana.si: Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško.
Terme Krka, www.terme-krka.si.
RTC Krvavec, d. d., www.rtc-krvavec.si: Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Logarska dolina d. o. o., www.logarska-dolina.si: Logarska dolina 9, 3335 Solčava.

Ljubljana, 24. 11. 2014
Matej Planko,
generalni sekretar PZS
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