Na podlagi 32. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in na osnovi predhodnih usklajevanj je upravni odbor Planinske zveze Slovenije
na svoji 18. seji, 16. 11. 2017, sprejel Pravilnik o članstvu posameznikov. Na podlagi 12. člena pravilnika se izda

Navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov 2018
1. POVZETEK NOVOSTI
V letu 2018 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:
1. Uporaba Naveze je obvezna, izjemoma se lahko podatki o članih pošljejo še na predpisani elektronski
tabeli, če poda soglasje predsednik MDO.
2. Društvom v decembru ni potrebno posebej naročati znamkic za leto 2018. Vsa društva, ki bodo imela
izpolnjene obveznosti do PZS (vpisani podatki članov v Navezi, vrnjen ostanek znamkic, poravnani vsi
računi), jih bodo prejela po pošti samodejno v količinah glede na število članov v letu 2017.
3. Člansko zavarovanje bo tudi v letu 2018 sklenjeno pri Zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. Zavarovalne
asistenčne storitve v tujini se izvajajo preko asistenčnega centra AS (nova številka: +3865 66 28 500).
4. Zavarovalne vsote za A člane se spremenijo iz 25.000 za smrt in 75.000 za invalidnost na 15.000 in 50.000
€. Za A člane je dodatno vključeno zavarovanje za zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi
požara z zavarovalno vsoto do 1.000 €. V skladu s tabelo zlomov, izpahov in opeklin izplača zavarovalnica
zavarovalno vsoto ali njen del, če zavarovanec zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino, skladno z
določili posebnih pogojev. Dodatno je vključeno tudi zavarovanje prehodne oskrbe (100 ur in 4 prevozi
na kontrole).
5. Meja višine zavarovanja za alpinizem se iz 5.000 m n. v. dvigne na 6.000 m n. v.
6. V osnovno člansko zavarovanje je vključena tudi osnovna dejavnost markacistov (označevanje, čiščenje
poti …)
7. OPP članarina se preimenuje v IN članarino in poleg oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo vključuje tudi
osebe, ki jim je podaljšana roditeljska pravica.

VRSTE ČLANARINE
Vrste članstva

Višina
članarine

A član z največjim obsegom ugodnosti
55,00 €
A/z družinskim popustom
50,00 €
B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti
25,00 €
B/z družinskim popustom
20,00 €
B1 oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti
18,50 €
S + Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z
16,00 €
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 €
IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna 7,00 €
sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z omejenim obsegom ugodnosti
IN/z družinskim popustom
5,60 €
B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s
sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 13,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake

kot pri članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih
pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.
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2. INFORMACIJSKI SISTEM NAVEZA
Do 15. decembra bodo pripravljeni vsi podatki za začetek prodajanja članarine 2018. Informacijski sistem
Naveza uporabljamo že šest let. V tem času smo ga dobro nadgradili in napolnili s podatki. Vsa društva naj
svoje člane ažurno vnašajo v informacijski sistem Naveza, saj s tem pregledno vodijo evidenco svojih članov,
po vnosu v Navezo pa tudi začne veljati člansko zavarovanje in sproži se naročilo članskih izkaznic, če je to
potrebno. Vsi prenosi podatkov o članih bodo iz informacijskega sistema potekali avtomatsko.
Reklamacije za posamezno vneseno članarino v Navezo so možne v roku petih dni. Reklamacije izven tega
obdobja niso možne, saj se članarina posameznika zavede in obračuna pri zavarovalnici.
Informacijski sistem Naveza je
dostopen na:
www.naveza.pzs.si.
Pripombe, tehnične in
vsebinske napake se naj
sporočajo izključno v
elektronski obliki in samo na enaslov portal@pzs.si.
Vse informacije o članarini PZS
so na spletnem naslovu
www.clanarina.pzs.si.
Vprašanja v zvezi s članarino
PZS lahko pošljete na
elektronski naslov
clanarina@pzs.si.
Dodaten kontakt Matjaž Šerkezi
(041 663 446) in Damjan
Omerzu (031 868 590).

3. IZDAJA ZNAMKIC ZA LETO 2018
Vsa društva, ki bodo do 15. decembra izpolnila obveznosti iz članarine 2017 (vračilo znamkic, plačilo), bodo
po pošti samodejno prejela znamkice za leto 2018. Posebno naročilo ne bo potrebno. Število prejetih
znamkic bo sorazmerno številu članov v letu 2017.
Dodatne znamkice lahko društva naročijo v informacijskem sistemu Naveza, na priloženem obrazcu
(PRILOGA 1), ki ga pošljejo na e-naslov znamkice@pzs.si ali jih osebno prevzamejo v Strokovni službi PZS (v
računovodstvu) pri Katarini Maček, kjer dobijo tudi druge potrebne informacije (telefon: 01/43 45 688, epošta: znamkice@pzs.si).
Pred prevzemom znamkic za leto 2018 morajo imeti društva poravnane vse obveznosti do PZS..
Znamkice kategorije IN se izdajajo samo na osnovi predloženega seznama (PRILOGA 2) glede na posebno
naročilo planinskega društva. To velja za tista društva, ki izvajajo programe za delo z osebami s posebnimi
potrebami in invalidi. Člani IN z delno odvzeto poslovno sposobnostjo so lahko v letu 2018 zavarovani v skladu
z zakonskimi možnostmi glede na stopnjo poslovne sposobnosti. Vsi člani IN 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.
Pri predaji znamkic članom bodite pozorni, da posamezniku izročite znamkico ustrezne kategorije.

3

4. OBRAČUN ČLANARINE
Račun za članarino bodo društva prejela do 10. v mesecu za vse člane, ki bodo v informacijski sistem Naveza
vneseni do konca preteklega meseca. Tako bodo prvi račun dobili 10. februarja 2018, z valuto plačila 30 dni,
za vse njihove člane, ki bodo v informacijski sistem Naveza vneseni do 31. januarja 2018. Na računu se bodo
že upoštevali družinski popusti in vrednost članarine za starejše člane B1. Poleg članarine bodo na računu
zaračunane tudi članske izkaznice, ki so bile izdane novim članom društva v preteklem mesecu. Društvom ni
treba več izdelovati in pošiljati delnih obračunov.
Prav tako se bo v informacijskem sistemu Naveza 30. 11. 2018 avtomatsko kreiral končni obračun članarine
2017. Društva bodo ta obračun potrdila in v Navezi naredila dokument za vračilo znamkic. Na podlagi tega
bodo s strani PZS dobili še zadnji račun za plačilo članarine. S tem se bomo izognili tudi preplačilom s strani
društev.
PZS bo vsem društvom, ki ne bodo potrdila končnega obračuna in vrnila znamkic do 15. 12. 2018, zaračunala
vse izdane znamkice.
Društva prosimo, da se držijo rokov za 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 članarini A je po kritju stroškov zavarovanja in ostalih stroškov, vezanih na članarino, razmerje 50 % v korist
društva in 50 % v korist PZS.
Delitveno razmerje pri članarini P + O in IN 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.
Pri članarini B/člani društev v tujini, je določen samo prispevek PZS, del članarine za društvo pa določijo društva
v tujini sama.
Delitveno razmerje je podrobneje prikazano v PRILOGI 3.

DRUŽINSKI POPUST
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane
sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo 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 (IN) in so člani družine. Za
družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako velja tudi za
istospolne partnerje z otroki.
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. Višina
popusta je 20 % za vsakega člana, razen za člane A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta članov B
(5€). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.
Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža sredstev društva in PZS.
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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5. OBVEZNI POIMENSKI SEZNAMI ČLANOV IN ČLANSKA IZKAZNICA
V informacijski sistem PZS Naveza je potreben je vpis obveznih osebnih podatkov in pristopnih izjav VSEH
članov.
Vsi člani, ki imajo v informacijskem sistemu Naveza zabeležen tudi e-naslov, bodo po elektronski pošti prejeli
obvestilo, ko bodo njihovi podatki posredovani zavarovalnici. Tako lahko vsak član preveri, kdaj so bili podatki
posredovani zavarovalnici. Zaradi enostavnejšega obveščanja priporočamo, da zberete čim več e-naslovov
svojih članov.

ČLANSKA IZKAZNICA
Novi člani bodo izkaznice bodo prejeli naknadno po pošti na
stalni naslov, in sicer predvidoma v roku 7 delovnih dni po
vnosu podatkov v Navezo. Stroške izdaje novih izkaznic krijejo
člani sami in jih bo PZS zaračunala društvom, ta pa naj izkaznice
zaračunajo članom. Novi član mora s članarino poravnati tudi
člansko izkaznico.
Člani A, B, B1 in S + Š, ki izkaznice že imajo, jih uporabljajo še
naprej. V primeru izgubljene izkaznice, spremembe podatkov,
zapolnjene izkaznice ipd. se lahko preko Naveze (v rubriki
Sprememba podatkov oseb) naroči nova.
Društvo (ki letno presegajo 5.000 € pridobitnega prometa) mora skladno z računovodskimi pravili vsakomur,
ki plača članarino, izdati račun. V kolikor posameznik plača članarino gotovinsko, je potrebno račun davčno
potrditi (davčna blagajna). 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 potrdilo
mogoče izdati tudi v Navezi.
Članom, ki dobijo nove izkaznice, morajo društva (ki letno presegajo 5.000 € pridobitnega prometa) zanje izdati
račun – ne glede na to, ali so zavezanci za DDV ali ne. Cena izkaznice je 2 € (DDV in poštnina sta vključena).
V primeru, da član nima izkaznice, ker jo je izgubil ali pa je prišlo do spremembe podatkov ali je že zapolnil
prostor za članske znamkice, se zanjo poda zahtevek izključno v Navezi ali prek portala www.clanarina.pzs.si.
Na podlagi tega bo steklo naročilo dvojnika izkaznice. Cena izkaznice je v tem primeru enaka ceni nove
izkaznice (2 €, DDV in poštnina sta vključena). Izkaznice se pošiljajo z navadno pošto. Podatek o pošiljanju vsake
izkaznice se zavede v Navezo in je sledljiv. Opozorite svoje člane, da prejetega pisma z izkaznico ne zavržejo
skupaj z reklamnim gradivom in ostalo pošto.

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, in vsak novi član jo izpolni v letu 2018. Članom, ki
so pristopno izjavo podpisali v preteklih letih in so člani istega društva, ni treba podpisovati novih pristopnih
izjav (Član, ki je bil prej član enega društva in se včlani v drugo društvo, mora v novem društvu ponovno
podpisati pristopno izjavo, saj je v novem društvu nov član). Obrazec pristopne izjave za posamezno društvo
je na voljo v informacijskem sistemu Naveza ali na e-naslovu portal@pzs.si.
Društva kakovostno 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. Društvo mora imeti zbrane pristopne izjave vseh članov.
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6. MOŽNOST VČLANJEVANJA ČLANOV PREK PZS
Planinska zveza Slovenije na podlagi sklenjenega dogovora oz. pisnega pooblastila 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
…), prek poslovnih partnerjev (Petrol, Selectcard …) in na spletni strani www.clanarina.pzs.si. Pri včlanjevanju
preko Petrola se članu zaračunajo tudi stroški včlanitve v vrednosti 2 € (cena z DDV-jem). Višina članarine je
enaka priporočenim zneskom, ki jih je določil UO PZS. Prodaja članarine prek PZS za leto 2018 bo mogoča od
15. decembra 2017 do 1. novembra 2018.
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 celotno članarino posredovala izbranemu društvu. Društva ohranijo tudi svoj način pobiranja
in plačevanja članarine.
Posameznik, ki na bencinskih servisih Petrol poravna članarino,
prejme na podaljšku računa potrdilo, na katerega vnese svoje
podatke (slika spodaj). Z izpolnjenim potrdilom lahko 14 dni
uveljavlja članski popust pri nočitvah v planinskih kočah v
Sloveniji, v tem času pa bo na navedeni naslov dobil člansko
izkaznico skupaj z znamko, ki potrjuje plačilo članarine.
Posameznik, ki poravna članarino z
darilno kartico SelectBox, ne prejme
začasnega potrdila, ampak se takoj
registrira
na
spletni
strani
www.clanarina.pzs.si.
POMEMBNO: Zavarovanje, ki je
vključeno v članarino, se aktivira z
vpisom podatkov člana v obrazec na
spletni
strani www.clanarina.pzs.si, kamor se
vpiše tudi koda iz potrdila. Naslednji dan
obrazec je zavarovanje veljavno. Član pa
na navedeni naslov prejme člansko
tekoče leto, s katero lahko koristi vse
Sloveniji in tujini. Ob spletni prijavi član
društvo, v katerega se včlanjuje.

po vpisu na spletni
v roku 7 dni po prijavi
izkaznico z znamkico za
članske ugodnosti v
izbere tudi planinsko

Obračuni članarine se bodo izvajali skladno z dosedanjimi načini obračunov članarine. V letu 2018 bo
neposredne materialne stroške posredovanja (tehnična podpora, posredovanje podatkov, nakazilo finančnega
deleža, promocijske aktivnosti …) pri včlanjevanju prek PZS krila PZS, za prihodnja leta pa je predvidena delitev
teh stroškov med PZS in društvi. Stroške pošiljanja članskih izkaznic in znamkic ter stroške transakcije pri
spletnem plačilu krije član.
Možnost včlanjevanja posameznikov v društva prek 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 e-naslov portal@pzs.si.
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7. UGODNOSTI ZA ČLANE PZS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kategorije članstva 2018
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
Zavarovanje prehodne oskrbe in zavarovanje za
zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi
V
požara
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50
%), razen v sobah z od 1 do 6 ležišči v planinskih
V
kočah I. kategorije (30 %)
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 13
V
planinskih organizacij Evrope in Kanadi
oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah
V
Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi
planinec/Mlada planinka**
popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS (20 %)
V
popust pri naročnini na Planinski vestnik (25 %)
V
popust pri nabavi opreme in storitev po seznamu
V
pogodbenih partnerjev PZS na www.pzs.si
popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja
V
(20 %)
popust pri vstopnini v Nacionalni park Paklenica
V

B

B1

S+Š P+O

IN*

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 članov P + O, plus 10 %.
PLANINSKI VESTNIK
Prosimo vsa društva, da svojim članom ponudijo tudi naročnino na Planinski vestnik. Zainteresiranim ob vnosu
članarine samo označite »Naročnina na Planinski vestnik«. Plačilo pa naročnik izvede na podlagi naknadno
prejetega predračuna s strani PZS, tako da ni potrebno pobirati letne naročnine na društvih nabiralnik. V izogib
pomotam pa Planinski vestnik začne prejemati po plačilu.
Za člane PZS še vedno ostaja članski popust v višini 25 % na naročnino na Planinski vestnik.
Ostali partnerji PZS pri katerih je možno uveljavljati popuste so navedeni na spletni strani
www.clanarina.pzs.si
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8. 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 s 24-urno asistenco in zdravstveno
asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS.
Skleniti je mogoče tudi ugodno zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo povzročijo
pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično.
Vsi obrazci in splošni pogoji so priloga teh navodil, objavljeni so tudi na spletni strani PZS.
VRSTE ČLANSTVA:
A: član z največjim 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,
IN: oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je
roditeljska pravica podaljšana) z omejenim obsegom ugodnosti;
Člani IN brez poslovne sposobnosti zaradi zakonskih omejitev nimajo vključenega zavarovanja. Člani IN z delno
odvzeto poslovno sposobnostjo so lahko v letu 2018 zavarovani v skladu z zakonskimi možnostmi, glede na
stopnjo poslovne sposobnosti. Vsi člani IN 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.

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 in 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.

8.1 Osnovno zavarovalno jamstvo
Člansko zavarovanje 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, v snežnih razmerah do naklona 45°, ledne smeri do 3. stopnje na 7 stopenjski
lestvici in kombinirane težavnosti do M4 na 12 stopenjski lestvici.),
alpinizem in športno plezanje (tudi ledno do 6.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za to
ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah ter balvansko plezanje),
turno kolesarjenje. Pod turno kolesarjenje se uvršča kolesarjenje po asfaltnih, makadamskih, gozdnih,
poljskih in drugih poteh ter stezah ob uporabi za ta namen primerne kolesarske opreme in obleke.
Nesreče na urejenih cestah za motorna vozila in na kolesarskih stezah v urbanih okoljih niso vključene
v zavarovalno kritje, razen v primerih, ko se nesreča zgodi v okviru turno-kolesarske ture (obvezna
uporaba ustrezne turno kolesarske opreme in obleke). Kritje je podano do vključno 6. stopnje
težavnostne lestvice,
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•

•
•
•
•
•
•

turno smučanje in deskanje, ko se turne smuči oz. deska uporabljajo kot del opreme za hojo oziroma
spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja), vsaj del poti
predstavlja vzpon z lastno močjo peš ali s smučmi. Poleg običajne gorniške opreme za turno smučanje
potrebujemo posebne vezi,
krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti,
prostovoljno vodništvo,
prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih društev,
dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih,
osnovne dejavnosti markacistov, ki zajemajo ogled, označevanje in vzdrževanje planinskih poti z
uporabo ročnega orodja,
planinska orientacija.

Zavarovalno kritje ne velja za:
o
o
o
o
o

o

alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja – solo plezanje nad IV. stopnjo po UIAA lestvici
(plezanje posameznika brez varovanja),
urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih, itd.),
člane alpinističnih odprav, za aktivnosti nad 6.000 metri
tekmovanja, razen, kadar je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji
izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju,
heli smučanju in smučanju izven urejenih prog. Kot smučanje izven urejenih prog se šteje, ko član
alpsko smuča ob smučarski progi, brez ustrezne turno smučarske opreme in brez namena izvajanja
turne smuke ali druge planinske dejavnosti. Enako velja za turno deskanje izven urejenih prog.
V turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja kot so: spust, downhill, freeride in drug
adrenalinske dejavnosti s kolesi.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.zavarovanja.pzs.si in na spletni strani Adriatic Slovenica.

8.2 Nezgodno zavarovanje članov
Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje
Nezgodna smrt (EUR)
Invalidnost (EUR)
Zlomi / opekline / izguba vida,
sluha / smrt zaradi požara
Prehodna oskrba zaradi
nezgode**
Območje kritja

Člani A

Člani B, B1,
S+Š

Člani
P+O

15.000
50.000

5.500
8.500

*
8.500

1.000,00

/

/

/

/

svet

svet

100 ur/4
prevozi
svet

* Zakonodaja ne dopušča zavarovanje otrok do 15. leta za nezgodno smrt, imajo pa zavarovano kritje
pogrebnih stroškov do višine 1.500,00 EUR.
** zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode vključuje 100 ur pomoči na domu in 4 prevoze na kontrole po
posameznem zavarovalnem primeru. V primeru težje nezgode je okrevanje lahko dolgotrajno in naporno,
tako za poškodovanca kot njegove najbližje. Da bi bil čas okrevanja manj stresen, vam je s tovrstnim
zavarovanjem organizirana brezplačna pomoč pri opravljanju dnevnih in gospodinjskih opravil ter organizacija
varstva otrok. Do brezplačne pomoči ste upravičeni, ko zaradi nezgode ne morete opravljati enega od
temeljnih dnevnih opravil (hranjenje in pitje, osebna higiena, oblačenje in slačenje, izločanje in odvajanje ter
gibanje). Ko se sami ne morete peljati na pregled, je poskrbljeno za prevoz. Zagotovljen je tudi prevoz domov
po odpustu iz bolnišnice. Do brezplačnega prevoza ste upravičeni, če ne morete opravljati enega od temeljnih
dnevnih opravil oziroma se boste tri mesece gibali s pomočjo hodulj ali bergel.
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Zavarovalno kritje je podano pod pogojem, da član planinske zveze uporablja ustrezno opremo za posamezno
planinsko dejavnost in ustrezno upošteva razmere v gorah
Vključeno je kritje za poškodbe in okvare zaradi mraza, višine in zastrupitve.

8.3 Stroški reševanja v gorah
Stroški reševanja pri planinski dejavnosti v tujini, do katerih pride zaradi nezgode ali življenjske nevarnosti
zavarovanca pri izvajanju planinske dejavnosti (navedenih pod točko 8.1.), ki nastanejo v okoliščinah, zaradi
katerih zavarovanec ne more nadaljevati poti ali varno sestopiti z gore brez aktiviranja reševanja s strani
specializirane ekipe za reševanje oziroma helikopterja na kraju izvajanja planinske dejavnosti
Zavarovanje stroškov reševanja krije:
•
•
•
•
•
•
•
•

iskanja pogrešanega zavarovanca, ki se upravičeno sproži zaradi reševanja, za katerega je podano
zavarovalno jamstvo za kritje stroškov reševanja iz prejšnjega odstavka.
reševanje zavarovanca, ki nastanejo po nastanku nesreče in po tem, ko je bil zavarovanec že lociran.
Stroški reševanja so stroški zdravstvene oskrbe na kraju nesreče in med prevozom ter stroški prevoza
zavarovanca s kraja nesreče do zdravstvenega centra ali bolnišnice v tujini.
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;
reševanja v primeru poškodbe tehnične opreme, če le ta ne omogoča varnega nadaljevanja ture ali
alpinističnega vzpona;
reševanja v primeru omaganja, izčrpanosti in siceršnjo stisko na gori, ki bi lahko ogrozila življenje člana;
v primeru, ko se je član zaplezal, ali izgubil in ne more varno nadaljevati s turo;
24 urna asistenca pri organizaciji reševanja v tujini;
zdravstvena asistenca za tujino (v primeru, da pride do stroškov reševanja).

Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.500 metrov, pri alpinizmu in športnem plezanju
pa do višine 6.000 metrov.
Kritje vključuje 24-urno asistenco pri reševanju v tujini s 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. Kritje
zdravstvene asistence je podano v primerih reševanja v tujih gorah pri opravljanju planinskih dejavnosti,
navedenih pod točko 8.1. V primeru poškodbe v tujini se pokliče reševalce na številko 112 oz. lokalno gorsko
reševalno službo in asistenčni center zavarovalnice na številko +3865 66 28 500, ki bo prevzel nadaljnjo
koordinacijo reševanja. Natančnejša in razdelana navodila so v poglavju 10 teh navodil.
Zavarovalno jamstvo ne velja na alpinističnih odpravah za aktivnosti nad 6.000 m n. v., lahko pa se sklene
individualno zavarovanje.
Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje
Stroški reševanja
Zdravstvena asistenca
za tujino
Območje kritja

Člani A

Člani B, B1,
S+Š

Člani P + O

25.000,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

3.000,00

3.000,00

Celi svet, razen
Slovenija

Evropa in Turčija,
razen Slovenija

Evropa in Turčija,
razen Slovenija

Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence za člane A velja za ves svet. Zavarovanje stroškov
reševanja in zdravstvene asistence za člane B, B1, S + Š in P + O velja v tujih gorah Evrope in Turčije. V okviru
zdravstvene asistence za tujino se krijejo tudi stroški vrnitve poškodovanega v Slovenijo, v okviru zavarovalne
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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. Za člane PZS, ki imajo stalno prebivališče izven Republike Slovenije
ne velja zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence za državo stalnega prebivališča člana PZS in
Republiko Slovenijo, razen za člane zamejskih planinskih društev v Italiji in Avstriji.
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 s planinsko
dejavnostjo in 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 in 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. konvencijsko potrdilo
naročite vsaj štiri 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 asistence AS Tujina, ki nudi celovito
kritje v tujini in je opisano pod točko 9.5 teh navodil.

8.4 Zavarovanje zasebne odgovornosti članov
Zavarovanje civilne odgovornosti zavarovanca kot fizične osebe za poškodovanje oseb in / ali poškodovanje
stvari ter stroškov ugotavljanja obveznosti in obrambe pred odškodninskimi zahtevki.

Zavarovalno kritje
Zavarovanje odgovornosti
(enotna zavarovalna vsota)
Območje kritja

Zavarovalne vsote (EUR)
Člani B, B1,
S + Š, P + O

Člani A
150.000,00

50.000,00

svet

Evropa in Turčija

Enotno zavarovalna vsota pomeni, da je do limita zavarovalne vsote krita odgovornost za poškodovanje oseb
in/ali poškodovanje stvari.
Opombe
Za obstoječe člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo.
Asistenčno kritje za stroške reševanja in zdravstvene stroške v tujini velja do 31. 12. in se podaljša s plačilom
članarine za naslednje leto. Novim članom oz. če obstoječi člani poravnajo članarino po 1. 2., začne zavarovanje
in asistenčno kritje teči ob polnoči naslednjega dne, ko je bil član vnesen v Navezo.

8.5 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.
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8.6 Aktivacija zavarovanja in preverjanje s strani članov
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. Če je plačal članarino za tekoče
leto, ne bo pa zaveden v informacijskem
sistemu Naveza, si bo lahko sam aktiviral
zavarovanje s kodo, ki je na članski znamkici na
www.clanarina.pzs.si.

8.7 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.

Zavarovalno kritje
Zavarovanje odgovornosti
strokovnih kadrov PZS
Območje kritja

Zavarovalne vsote (EUR)
Strokovni kadri
PZS
100.000,00
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.
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.
Zavarovanje odgovornosti strokovni kadrov vključuje: vodnike PZS in inštruktorje planinske vzgoje, alpiniste in
alpinistične inštruktorje, inštruktorje, trenerje in vaditelje športnega plezanja, mentorje planinskih skupin,
markaciste in markaciste inštruktorje ter turnokolesarske vodnike.
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9. DODATNA ZAVAROVANJA
9.1 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. Krita je tudi odgovornost za poškodovanje ali smrt članov društva in zaposlenih na društvu ali
poškodovanje njihovih stvari pri izvajanju dejavnosti v okviru društva
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
Varianta 2

50.000,00
150.000,00

60,00
90,00

105,00
160,00

25,00
35,00

Varianta 3

250.000,00

112,00

195,00

50,00

V zavarovalno kritje je ob plačilu dodatne premije vključeno oziroma 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.
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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
Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke o društvu (polni naziv, naslov, pošto
in davčno številko) in število članov v letu 2017 na e-naslov pzs.zavarovanje@marsh.com ali s klasično pošto
na naslov Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh, Verovškova ulica 55 a, 1000 Ljubljana. Zavarovalni posrednik
bo v 5 dneh poslal osnutek pogodbe. Zavarovalno kritje bo podano na dan, ko zavarovalni posrednik Marsh
Europe S. A., prejme potrjen izvod pogodbe. Zavarovalnica bo nato izstavila polico in račun, ki se mora
poravnati v predpisanem plačilnem roku. Zavarovanje lahko sklenejo tudi neposredno v poslovalnicah Adriatic
Slovenica d. d..

9.2 Dodatno nezgodno zavarovanje za udeležence usposabljanj in akcij markacistov, ki jih
organizirajo 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 spodnjimi pogoji se lahko zavarujejo tudi nečlani PZS.
Nezgodno zavarovanje za člane:
Varianta I.
Nezgodno
zavarovanje
udeležencev

Zavarovalna vsota
za nezgodno smrt
(EUR)

Zavarovalna vsota
za invalidnost
(EUR)

Dnevna premija
z davkom na
osebo (EUR)

Letna premija z
davkom na
udeleženca (EUR)

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Varianta 4

7.500,00
15.000,00
15.000,00
25.000,00

15.000,00
30.000,00
50.000,00
75.000,00

0,34
0,69
0,99
1,52

1,71
3,08
4,45
6,85

Varianta II.
Nezgodno
zavarovanje
udeležencev
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3

Zavarovalna
vsota (EUR)
Zavarovalna
vsota za
nezgodno smrt
7.500,00
15.000,00
15.000,00

Zavarovalna
vsota za
invalidnost
(EUR)

Zavarovalna
vsota za
zlome /
izpahe /
opekline

Dnevno
nadomestilo
zaradi
nezgode

1.000,00
1.500,00

5,00
10,00

15.000,00
30.000,00
30.000,00

Dnevna
premija z
davkom /
udeleženca
(EUR)
0,34
0,70
1,05

Letna
premija z
davkom /
udeleženca
(EUR)
1,71
23,17
34,77

Nezgodno zavarovanje za nečlane:
Kritje je podano samo v času trajanja tekmovanj / prireditve;
Udeleženci morajo upoštevati navodila organizatorjev in morajo biti opremljeni z ustrezno opremo.
Nezgodno zavarovanje
udeležencev

Nezgodna smrt (EUR)

Invalidnost (EUR)

Varianta 1
Varianta 2

5.000,00
7.500,00

10.000,00
15.000,00
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Dnevna premija z
davkom / udeleženca
(EUR)
0,34
0,51

Zavarovalno kritje velja za vse udeležence po priloženih seznamih, ki so osnova za zavarovalno kritje Kritje je
podano v času, ki je določen na poslanem seznamu vendar ne pred trenutkom, ko je seznam posredovan na
zavarovalnico
Dodatna opcija: dnevna odškodnina za zgoraj navedene osebe (udeležence) kot dodatno kritje k dodatnemu
nezgodnemu zavarovanju.
Nezgodno zavarovanje
udeležencev

Dnevna odškodnina
(EUR)

Varianta 1

15,00

Dnevna premija z
davkom na udeleženca
(EUR)
7,03

Letna premija z davkom
na udeleženca (EUR)
70,29

Postopek sklenitve: 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
pzs.zavarovanje@marsh.com ali s klasično pošto na naslov Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh,
Verovškova ulica 55 a, 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.

9.3 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 nečlani PZS.
Nezgodno
zavarovanje
tekmovalcev
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Varianta 4
o
o
o

Zavarovalna vsota
za nezgodno smrt
(EUR)
5.000,00
15.000,00
15.000,00
25.000,00

Zavarovalna
vsota za
invalidnost (EUR)
10.000,00
30.000,00
50.000,00
75.000,00

Ponujena letna
premija z davkom na
udeleženca (EUR)
2,28
6,17
8,91
13,71

Ponujena dnevna
premija z davkom na
udeleženca (EUR)
0,46
1,37
1,98
3,05

Kritje je podano samo v času trajanja tekmovanj in treningov v sklopu tekmovanj
Zavarovalno kritje velja za vse udeležence po priloženih seznamih, ki so osnova za zavarovalno kritje
Kritje je podano v času, ki je določen na poslanem seznamu vendar ne pred trenutkom, ko je
seznam posredovan na zavarovalnico

Dodatna opcija: dnevna odškodnina za zgoraj navedene osebe (udeležence), kot dodatno kritje k
dodatnemu nezgodnemu zavarovanju:
Nezgodno zavarovanje
udeležencev

Dnevna
odškodnina

Dnevna premija z davkom na
udeleženca

Letna premija z davkom na
udeleženca

Varianta 1

15,00€

7,03€

70,29€

Postopek sklenitve: 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
pzs.zavarovanje@marsh.com ali s klasično pošto na naslov Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh,
Verovškova ulica 55 a, 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.
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9.4 Zavarovanje za alpinistične odprave
Nezgodno zavarovanje
Nezgodno
zavarovanje
članov
alpinističnih
odprav
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3

Zavarovalna
vsota za
nezgodno smrt
(EUR)

Zavarovalna
vsota za
invalidnost (EUR)

Letna premija z
davkom /
udeleženca
(EUR)

7.500,00
10.000,00
20.000,00

15.000,00
20.000,00
40.000,00

218,06
290,75
416,52

Premija za
Premija za
obdobje do 45
obdobje do 90
dni/osebo (EUR) dni/osebo (EUR)
65,42
87,22
124,96

87,22
116,30
166,61

Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence
Zavarovanje stroškov reševanja in
zdravstvene asistence članov
alpinističnih odprav

Zavarovalna vsota (EUR) in
področje kritja

Premija za
obdobje do 45
dni/osebo (EUR)

Premija za
obdobje do 90
dni/osebo (EUR)

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3

5.000,00 (cel svet)
10.000,00 (cel svet)
20.000,00 (cel svet)

104,78
157,17
178,13

157,17
235,76
267,19

Opombe:
o Pogoj za sklenitev zavarovanja za odprave je A članstvo.
o Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja izven
evropskih in turških gorstev, katere cilj so aktivnosti nad 6.000 metrov nadmorske višine.
o Navedene premije veljajo za vse tiste odprave, ki jih podpira oziroma soorganizira PZS.
o Pri vseh ostalih odpravah se prevzem tveganja v zavarovanje oblikuje glede na specifičnost posamezne
odprave. Pogoji in premija se bodo oblikovali sprotno glede na poznane okoliščine posamezne
odprave.
o Zavarovanje za odprave se sklepa izključno preko PZS.
o Za stroške reševanja in za zdravstveno asistenco velja enotna zavarovalna vsota.
Za več informacij, prosimo, kontaktirajte PZS – alpinizem@pzs.si.

9.5 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.
Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
Zavarovalno kritje

Zavarovalna vsota
(EUR)

Letna premija z
davkom/osebo

Letna družinska
premija

Kritje stroškov za zdravniško
do 25.000,00
43,68
103,04
oskrbo in vrnitev v domovino
Kritje stroškov za zdravniško
do 50.000,00
76,73
160,12
oskrbo in vrnitev v domovino
Možnost sklenitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenc v tujini je možno preko spletne strani PZS
http://clanarina.pzs.si. Zavarovanje se lahko sklene tudi na PZS, na obrazcu PRILOGA 5 (Katarina Maček,
referentka za plačilni promet in članarino PZS, clanarina@pzs.si ali na 01 43 45 688).
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Dodatna pojasnila k razširitvi nezgodnega zavarovanja in razširitvi zdravstvenega zavarovanja z asistenco v
tujini:
• Zavarovanje se sklepa individualno na preko PZS.
• Zavarovanec se mora pri zavarovalnici identificirati s številko članske izkaznice.
• Plačana mora biti članarina za tekoče leto.
• 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 zunaj urejenih
prog, planinarjenje in treking do 6.500 metrov …) je že vključeno v ponujeni letni premiji.
• Zavarovanje velja eno leto od datuma sklenitve.
• Krite so tudi zavarovane aktivnosti nad 3.000 metri nadmorske višine in do 6.500 metrov.
• Pri družinskem zavarovanju se lahko zavarujejo osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in so med
seboj v družinskem razmerju: zakonec ali partner in njihovi otroci, pastorki ali posvojenci do 26. leta
starosti.
• Pri družinskem zavarovanju se lahko zavarujejo samo družinski člani, ki so člani PZS.
• Zgoraj navedena premija je premija za celotno družino, vsak družinski član je zavarovan za 25.000,00
oziroma 50.000,00 EUR. Zavaruje se neomejeno število družinskih članov.
• Redna cena za tovrstno zavarovanje za posameznika je okvirno 100 % višja.
Nezgodno zavarovanje – razširitev na vse prostočasne aktivnosti:
Kategorija

Nezgodna smrt (EUR)

Invalidnost (EUR)

P+O

*

8.500,00

Letno doplačilo na osnovno premijo z
davkom na osebo
32,63

B, S + Š

5.500,00

8.500,00

40,34

50.000,00

330,06

A
15.000,00
*kritje pogrebnih stroškov do 1.500,00 EUR

Kritje se z doplačilom razširi na vse prostočasne aktivnosti člana, ki niso eksplicitno izključene v pogojih 01NEZ-01/08 5. člen (potapljanje, skoki s padalom ali zmajem, udeležba na tekmovanjih ...)

9.6 Dodatno zavarovanje odgovornosti za licencirane strokovne kadre PZS (vodniki PZS,
inštruktorji planinske vzgoje, trenerji in inštruktorji športnega plezanja, inštruktorji
alpinizma, alpinisti, vodniki turnega kolesarjenja, markacisti PZS), ki opravljajo pridobitno
dejavnost in ni v okviru PZS

•
•
•

Zavarovanje odgovornosti

Enotna zavarovalna vsota (EUR)

Letna premija z davkom (EUR)

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3

50.000,00
150.000,00
250.000,00

177,29
292,53
362,73

območje kritja: Evropa v geografskem smislu (vključno gorstva Turčije);
letni agregat izplačila škod je 2-kratnik zavarovalne vsote;
odbitna franšiza znaša: 250,00 EUR.

Zavarovanje se sklepa individualno preko zavarovalnega posrednika Marsh Europe S.A., Podružnica Marsh, enaslov pzs.zavarovanje@marsh.com ali s klasično pošto na naslov Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh,
Verovškova ulica 55 a, 1000 Ljubljana.
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10. KRATKA NAVODILA ZAVAROVANCEM GLEDE POSTOPKA UVELJAVLJANJA
ZAVAROVANJA, KI IZHAJA IZ ČLANSTVA V PZS
Zavarovanje za stroške reševanja in stroške zdravljenja se izvaja po Splošnih pogojih za zdravstveno
zavarovanje oseb v tujini z asistenco (01-ZZTA-01/16), in sicer na način, da se Splošni pogoji razširijo in
vključujejo tudi stroške reševanja, ki so dejansko osnova in sprožilec upravičenosti do preostalih zavarovalnih
kritij znotraj navedenih pogojev zavarovanja in do posebej dogovorjenih višin zavarovalnih vsot za člane PZS.
Vsak član PZS ob plačilu članarine dobi tudi kartonček, na katerem so navedene zavarovalne vsote in
navodila, kako aktivirati asistenco v primeru reševanja v tujih gorah. Članom svetujemo, da imajo kartonček
vedno pri sebi.
AKTIVIRANJE ASISITENCE V PRIMERU NESREČE:
Zaradi navedenega se postopek aktiviranja asistence izvede le v primeru škodnega primera, ki zahteva
reševanje v gorah kot posledica nezgode ali bolezni, in sicer na naslednji način:
1. Takoj pokličite oz. obvestite gorsko reševalno službo ali drugo reševalno službo, zadolženo za
izvajanje reševanja v posamezni državi.
2. Pokličite asistenčni AS: +386 5 66 28 500 in navedite naslednje podatke:
- ime in priimek osebe, ki potrebuje pomoč,
- začasni naslov,
- številko članske izkaznice PZS,
- točno lokacijo,
- kontaktni telefon osebe, ki potrebuje pomoč, ali osebe, ki je skupaj s poškodovanim/obolelim
zavarovancem,
- kontaktni telefon in naziv reševalne službe, ki ste jo prvotno poklicali na pomoč za reševanje, tako da
bo lahko asistenčni center AS stopil z njimi v stik za nadaljnje izvajanje asistenčne storitve.
3. Če bo po izvedenem reševanju potrebno zdravljenje, bo asistenčni center AS prek partnerja ali druge
pristojne reševalne službe v državi, kjer je ta oseba, organiziral prevoz do najbližje bolnišnice, ki je
sposobna nuditi ustrezno pomoč, kjer se krijejo stroške bolnišnice in po potrebi organizira in krije
stroške vrnitve v domovino, seveda do zavarovalne vsote.
4. Če zaradi okoliščin dogodka asistenčnega centra AS ni bilo mogoče obvestiti že na začetku postopka
izvajanja reševanja in urgentnega prevoza do bolnišnice, se to izvede naknadno, in sicer takoj, ko je
to mogoče, ter se poda vse potrebne podatke, vključno s podatki o bolnišnici, kamor je bil
poškodovani/oboleli prepeljan, kdo je izvršil prevoz ...
5. Če znesek prekorači zavarovalno vsoto, zavarovanec sam krije razliko oziroma lahko asistenčni
center AS pri tem tudi pomaga, tako da njegovi bližnji v domovini nakažejo potrebni znesek na
transakcijski račun asistenčni center AS , ki bo po prejemu potrebnega zneska tudi potrdil oziroma dal
garancijo izvajalcu za neposredno plačilo celotnega zneska storitve.
6. Tudi v primeru poškodbe, ko ste ocenili, da boste lahko sami prišli do zdravniške pomoči, pokličite
asistenčni center AS , da vam potrdijo kritje morebitnih stroškov.
OPOZORILO:
Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede prijave škodnih
primerov najprej kontaktirajo PZS ali Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh, Verovškova ulica 55 a, 1000
Ljubljana, in ne neposredno zavarovalnice.
Vse dodatne informacije in obrazce dobite na:
• PZS: Saša Sitar, poslovna sekretarka PZS, 01/43 45 680, info@pzs.si,
naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana,
spletni obrazci: www.zavarovanja.pzs.si;
• zavarovalni posrednik Marsh Europe S. A., Tine Breznik, 01/ 569 21 70, pzs.zavarovanje@marsh.com.
Ljubljana, 22. 11. 2017
Matej Planko, generalni sekretar PZS
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