
ČLANARINA PZS 2012  
 

ZAVAROVANJE ČLANOV PZS 
 
Za naslednje triletno obdobje je bila na osnovi razpisa kot najugodnejša izbrana zavarovalnica Wiener 
Städtische, podružnica v Ljubljani. Z njo smo sklenili pogodbo za nezgodno zavarovanje članov, 
zavarovanje stroškov reševanja v tujini, zavarovanje za stroške vrnitve v domovino in zavarovanje 
zasebne odgovornosti članov PZS. V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti 
Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS.  

Pridobili smo tudi ugodno ponudbo za zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, 
ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo 
posamično. Podrobnejše informacije so dosegljive na spletni strani PZS.  

 
KATEGORIJE ČLANSTVA: 
 

Člani A+: polnoletne osebe – aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z največjo košarico ugodnosti.  
 

Člani A: polnoletne osebe – aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z veliko košarico ugodnosti.  
 

Člani B: polnoletne osebe – aktivni obiskovalci domačih in tujih gora s srednje veliko košarico 
ugodnosti.  
 

Člani B1: polnoletne osebe, starejše od 65 let – aktivni obiskovalci domačih in tujih gora s srednje 
veliko košarico ugodnosti. 
 

Člani S+Š: mladi do 18. leta, srednješolci in študenti do 26. leta starosti s srednje veliko košarico 
ugodnosti.  
 

Člani P+O: predšolski in osnovnošolski otroci s srednje veliko košarico ugodnosti.  
 

OPP: oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti. 
 

 
Osnovno zavarovalno jamstvo velja za opravljanje spodaj naštetih planinskih dejavnosti:  
 

• pohodništvo do 6.000 metrov nadmorske višine; 
 

• treking;  
 

• gorništvo do 6.000 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po 
težavnostni lestvici UIAA); 

 

• alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali 
na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah.  
Zavarovalno jamstvo velja za tiste člane PZS, ki so včlanjeni v alpinistične odseke, 
alpinistične klube in alpinistične sekcije posamičnih planinskih društev, oziroma tiste člane, 
ki so v okviru teh odsekov, klubov in sekcij opravili najmanj izpit za alpinističnega 
pripravnika. Poleg tega zavarovalno jamstvo velja za alpinistične tečajnike posamičnih 
alpinističnih odsekov, klubov ali sekcij, če izvajajo dejavnost alpinizma v okviru 
organiziranega šolanja za pridobitev naziva alpinistični pripravnik, skladno s pravili stroke.  
Zavarovalno jamstvo pri dejavnosti športnega plezanja velja za člane PZS, ki so opravili oz. 
opravljajo začetni tečaj športnega plezanja ter pri plezanju upoštevajo pravila varovanja, 
določena v okviru PZS.  

Člani morajo pri opravljanju alpinistične dejavnosti in športnem plezanju upoštevati 
priporočila stroke, vremenske razmere in splošna opozorila. 

 
 



Zavarovalno kritje ne velja za:  
o alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja – solo plezanje (plezanje 

posameznika brez varovanja),  
o urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih),  
o člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično 

odpravo pripravi naknadno. 
 

Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, organizirana v območju 
zunaj evropskih gorstev, katere namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že 
preplezano smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje. 

 
• turno kolesarstvo: turno kolesarstvo je posebna zvrst gorskega kolesarstva, ki nima 

tekmovalnih ciljev in se izvaja v naravi. V turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega 
kolesarjenja, kot so spust, downhill, freeride in druge adrenalinske dejavnosti s kolesi. 
Zavarovalno jamstvo velja tako za organizirane ture pod vodstvom vodnikov PZS kakor 
tudi za individualne ture članov, kadar se turno kolesarstvo izvaja skladno s priporočili 
PZS turnim kolesarjem. Zavarovalno kritje je izključeno, kjer je z oznakami ali drugo 
signalizacijo označeno, da se ne sme kolesariti. Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS 
zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega mora biti razvidno: kraj nezgode, na kateri 
poti/površini se je pripetila nezgoda, vzrok nezgode, ali je zavarovanec uporabljal 
zaščitno opremo, ali je zavarovanec izvajal turno kolesarstvo v skladu s priporočili PZS ter 
vsa druga dejstva, potrebna za ugotavljanje okoliščin nezgod.  
Obvezna je uporaba zaščitne opreme (čelada itd.).  
Izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo zaradi udeležbe na 
tekmovanjih. 

 

• turno smučanje v primeru, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo 
oz. spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja).  
Izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem 
smučanju; 

 

• 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. 

  
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. 
 
Nezgodno zavarovanje članov 

  Zavarovalne vsote (EUR) 

                                                                        
Zavarovalno kritje  Člani A+  Člani A  Člani B, B1    

S in Š  Člani        
 P in O 

Nezgodna smrt (EUR)  25.000  15.000  5.500  5.500 
Invalidnost (EUR)  75.000  50.000  8.500  8.500 
Območje kritja  svet  svet  svet  svet 
 



 
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;  

• stroške reševanja v primeru poškodbe tehnične opreme, če ta ne omogoča varnega 
nadaljevanja ture ali alpinističnega vzpona. 

Zavarovanje stroškov reševanja za člane A in A+ dodatno zajema tudi: 
• stroške reševanja v primeru omaganja, izčrpanosti in siceršnje stiske na gori, ki bi lahko 

ogrozila življenje člana; 
• stroške reševanja v primeru, ko se je član zaplezal ali izgubil in ne more varno nadaljevati 

ture. 

Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.000 metrov, pri alpinizmu in športnem 
plezanju pa do višine 5.000 metrov. 

Kritje za vse kategorije zajema samo povrnitev stroškov reševanja. Kritje ne vključuje 24-urne 
asistence pri reševanju. Prav tako zavarovalno jamstvo ne velja za alpinistične odprave, ki se lahko 
zavarujejo individualno.  
 
  Zavarovalne vsote (EUR) 

Zavarovalno kritje  Člani A+  Člani A  Člani B, B1 
S in Š  Člani P in O 

Stroški reševanja   15.000,00  10.000,00  3.000,00  3.000,00 

Območje kritja  Celi svet, razen 
Slovenija  

Evropa in 
Turčija, razen 

Slovenija 
 

Evropa in 
Turčija, razen 

Slovenija 
 

Evropa in 
Turčija, razen 

Slovenija 
         
Zavarovanje stroškov reševanja za člane A+ velja za ves svet. Člani A+ imajo s plačilom članarine 
avtomatsko tudi sklenjeno zavarovanje za stroške reševanja pri zavarovalnici Generali pod nekoliko 
izboljšanimi pogoji, kot so bili v preteklem zavarovalnem obdobju. 
Zavarovanje stroškov reševanja za člane A, B, B1, S+Š in P+O velja v tujih gorah Evrope in Turčije. Ne 
velja za domače gore (Slovenija), ker je pri nas reševanje brezplačno, razen v primerih hude 
malomarnosti, kar pa izključuje vsako zavarovanje. 
 

 
Dodatno zavarovanje za stroške vrnitve za vse člane A in A+  
Poleg stroškov reševanja v gorah se krijejo tudi stroški za vrnitev poškodovane osebe v domovino, 
vendar samo za člane A in A+. 
Stroški vrnitve so stroški prevoza ponesrečenca, ki so pogojeni z nastankom nezgode, krite v 
nezgodnem zavarovanju članov. Prevoz mora priporočiti zdravnik, če se je zavarovanec ponesrečil 
zunaj svojega kraja bivanja (zunaj Slovenije) in ga je treba prepeljati s kraja nezgode oz. bolnišnice, 
kamor je bil pripeljan po nezgodi, do njegovega kraja bivanja oz. njegovemu kraju bivanja najbližje 
bolnišnice. Pri nezgodi s smrtnim primerom se povrnejo tudi stroški prevoza pokojnika do njegovega 
zadnjega kraja bivanja v Sloveniji. 
 

Članstvo Zavarovalna vsota (EUR) 
A 1.000,00 (razen Slovenija) 

A+ 2.000,00 (razen Slovenija) 
 
 
 
 



 

Zavarovanje zasebne odgovornosti članov 
  Zavarovalne vsote (EUR) 

Zavarovalno kritje  Člani A+  Člani A  Člani P in O, B, B1, 
S in Š 

Zavarovanje odgovornosti 
(enotna zavarovalna vsota)  150.000,00  120.000,00  50.000,00 

Območje kritja  svet    svet  Evropa in Turčija 
 
Opombe 
Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja naslednje leto, velja neprekinjeno 
zavarovalno jamstvo. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči 
naslednjega dne od dneva poravnane članarine. 
 
Zavarovalno jamstvo za člane A in A+ je podano ob 00:00 naslednjega dne, ko je plačana članarina 
in ko je o plačilu članarine obveščena PZS (seznam članov je osnova za zavarovalno jamstvo).  

Za društva, ki bodo sproti vnašala vse člane v centralno evidenco članstva, se bodo seznami članov A 
in A+ prenašali na PZS avtomatsko vsak dan ob 23. uri. Društva, ki letos za vodenje evidenc svojih 
članov še ne bodo uporabljala informacijskega sistema PZS, pa morajo seznam članov A in A+ poslati 
na e-naslov: clanarina.a@pzs.si na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani PZS, ali po faksu na 
številko 01 43 45 691 ali s priporočeno pošto na naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ul. 9, p. 
p. 214, 1001 Ljubljana.  

V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih 
kadrov PZS. Podrobnejše informacije so dosegljive na spletni strani PZS.  
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