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Povabilo k oddaji ponudbe za zavarovanje Planinske 
zveze Slovenije in članov planinskih društev 
 
Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju PZS)  je ena največjih in najbolj množičnih nevladnih, 
prostovoljskih organizacij v Republiki Sloveniji. Je organizacija s tradicijo, ki je leta 2018 
praznovala že 125-letnico od začetkov organiziranega planinstva v Sloveniji.  
 
PZS združuje 289 društev (planinskih društev, klubov, postaj GRS) s 58.413 članov 
posameznikov (podatek za 2018); tako članov A, B (odrasli), članov B1 (starejši od 65 let), 
članov S + Š (študentje in srednješolci), mladih članov P + O (predšolski in osnovnošolski 
otroci) in IN (osebe s posebnimi potrebami z odvzeta poslovna sposobnostjo – delno, v celoti, 
podaljšana roditeljska pravica). Glede na število prebivalcev Republike Slovenije to pomeni 
okrog 2,8 odstotka vsega prebivalstva. Od malce več kot 58 tisoč članov, je dobrih 17.000 
mladih planincev - od predšolskih otrok, do mladih do 26 let. 
 
Zavarovanje pomeni za naše člane pri planinski, alpinistični, turno smučarski, kolesarski 
in drugi prostovoljni dejavnosti dodatno varnost v primeru nepredvidljivih dogodkov. Z 
dodatnimi vsebinami in novim pristopom predvidevamo, da  bo število članov v 
prihodnjih letih še naraščalo. 
 
Z 31.12.2019 se PZS izteka obstoječa zavarovalna pogodba, zato želimo na novo urediti 
zavarovalni segment skladno z določbami tega razpisa. Želja naročnika je sklenitev večletne 
pogodbe, zato naj ponudniki predstavijo tudi znesek popusta v primeru sklenitve 3-letne ali 5- 
letne pogodbe. 

 

Planinska zveza Slovenije razpisuje izbor izvajalca zavarovalnih storitev za naslednje sklope: 

 Kolektivno nezgodno zavarovanje članov; 

 Zavarovanje zasebne odgovornosti članov;  

 Stroški reševanja v tujih gorah; 

 Zdravstvena asistenca za tujino; 

 Zavarovanje odgovornosti strokovnih kadrov in PZS. 

 

Ponudniki se lahko odzovejo tudi samo na določene sklope razpisa. Naročnik ne pogojuje 

uspešnosti ponudbe s celotnim paketom kritij. 

 
Razpisni pogoji 

Poleg ponudbe, ki naj sledi vsebini, navedeni v razpisnih tabelah, zavarovalnica lahko ponudi 

tudi dodatne vsebine ali načine kritij, s katerimi ocenjuje, da bi lahko zadostila zavarovalnim 

potrebam PZS, planinskih društev, članstva in strokovnih kadrov. 

 

V nadaljevanju vam posredujemo podatke za izdelavo ponudbe za naslednja zavarovanja, ki so 

predmet planinske dejavnosti, in sicer:  
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OSNOVNO ZAVAROVANJE ČLANSTVA 
 
ZAVAROVANJE ČLANSTVA – ZAVAROVANJE NEZGODE IN REŠEVANJA TER 

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI, KATEREGA JE DELEŽEN VSAK ČLAN S PLAČILOM 

ČLANARINE ZA TEKOČE LETO  

 

KATEGORIJE ČLANSTVA   

A člani - polnoletne osebe – aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z veliko košarico 

ugodnosti; 
B člani - polnoletne osebe – aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z osnovno košarico 

ugodnosti; 
S+Š člani – mladi do 18. leta, srednješolci in študenti do 26. leta starosti z osnovno košarico 

ugodnosti; 

P+O člani – predšolski in osnovnošolski otroci z osnovno košarico ugodnosti; 

 

Število članov po posameznih kategorijah na dan 31. 12. 2018: 

A člani - 2.660, B člani – 37.329, S+Š člani - 3.634, P+O člani - 14.651 
 

 

Nezgodno zavarovanje članov 

Kritje naj vsebuje tudi poškodbe in okvare zaradi mraza in ozeblin: 

 

Kategorija Zavarovalna 

vsota za 

nezgodno smrt 

Zavarovalna vsota 

za nezgodno 

invalidnost 

Zavarovalna vsota 

za zlom/izpahi/ 

opekline/operacije* 

Letna premija z 

davkom na 

osebo 

B, S+Š 

(varianta 1) 
5.500 EUR 8.500 EUR 1.000 EUR 

 

P+O ** 8.500 EUR 1.000 EUR  

A (varianta 1) 10.000 EUR 20.000 EUR 1.000 EUR   

A (varianta 2) 10.000 EUR 30.000 EUR 1.000 EUR  

A (varianta 3) 10.000 EUR 40.000 EUR 1.000 EUR  

A (varianta 4) 15.000 EUR 50.000 EUR 1.000 EUR  

 
* predlagane zavarovalne vsote za to postavko so okvirne in predstavljajo dodatno opcijo, zato 
naj ponudniki navedejo premije z in brez dodatne opcije. Ponudniki lahko predlagajo tudi 
drugačne opcije oz. v kolikor tovrstnega kritja ne ponujajo lahko oddajo ponudbo tudi brez te 
opcije 
 

** možnost vključitve kritja pogrebnih stroškov do 1.500 EUR  
 



                   

 

 

     
 

Ponudniki naj preučijo tudi možnost nezgodnega kritja za IN člane - osebe s posebnimi 
potrebami, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska 
pravica. 
 
Zavarovalno jamstvo: 

 velja za vse navedene planinske dejavnosti; 

 zavarovalno kritje je podano pod pogojem, da član PZS uporablja ustrezno opremo za 
posamezno planinsko dejavnost in upošteva navodila povezana s tveganji na planinskih 
poteh in turah (usposobljenost, spremstvo, upoštevanje vremenskih napovedi); 

 vključeno je kritje za poškodbe in okvare zaradi mraza, višine in zastrupitve. 

 
 
Stroški reševanja v tujih gorah 
 

Stroški reševanja v tujih gorah, ki nastanejo zaradi nezgode ali življenjske nevarnosti 

zavarovanca pri izvajanju planinske dejavnosti: 

 

Kategorija Zavarovalna vsota in 

področje kritja 

Dodatno kritje za 

zdravstveno 

asistenco za tujino* 

Letna premija z davkom 

na osebo 

B, S+Š 

(varianta 1) 
3.000 EUR (Evropa in Turčija) 3.000 EUR 

 

B, S+Š 

(varianta 2) 
5.000 EUR (Evropa in Turčija) 5.000 EUR 

 

B, S+Š 

(varianta 3) 
7.000 EUR (Evropa in Turčija) 7.000 EUR 

 

P+O 

(varianta 1) 
3.000 EUR (Evropa in Turčija) 3.000 EUR 

 

P+O 
(varianta 2) 

5.000 EUR (Evropa in Turčija) 5.000 EUR 
 

P+O 
(varianta 3) 

7.000 EUR (Evropa in Turčija) 7.000 EUR 
 

A (varianta 1) 10.000 EUR (svet do 6.500m) 10.000 EUR  

A (varianta 2) 15.000 EUR (svet do 6.500m) 10.000 EUR  

A (varianta 3) 25.000 EUR (svet do 6.500m) 10.000 EUR  

A (varianta 4) 25.000 EUR (svet do 6.500m) 15.000 EUR  

*ponudniki lahko v okviru kritja za zdravstveno asistenco za tujino predlagajo še dodaten nabor 

kritij  

Zavarovanje stroškov reševanja krije 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. 
 

V okviru PZS delujejo trenutno štiri društva s sedežem v zamejstvu (Italija, Avstrija). Za njih je 

potrebno vzpostaviti tudi kritje stroškov reševanja v gorah, ki bo veljalo tudi v državi stalnega 

prebivališča. Torej v Avstriji oz. Italiji. 

 

B zamejci 

(varianta 1) 

3.000 EUR (Evropa in 

Turčija) 
3.000 EUR 

 

B zamejci 

(varianta 2) 

5.000 EUR (Evropa in 

Turčija) 
5.000 EUR 

 

B zamejci 

(varianta 3) 

7.000 EUR (Evropa in 

Turčija) 
7.000 EUR 

 

 
 

Zavarovanje zasebne odgovornosti članov 

 

Kategorija Zavarovalne vsote 

 

Letna premija z davkom na 

osebo 

B, S+Š  
50.000EUR (enotna zavarovalna 

vsota) 

 

A  
150.000 EUR (enotna zavarovalna 

vsota) 

 

 
Opombe:  

Zavarovanje odgovornosti PZS in strokovnih kadrov PZS je zajeto pod točko 4. 

Od zavarovalnice se pričakuje, da bo zavarovanje za članstvo P+O (predšolski in šolski otroci) 

brezplačno, s čimer se jih seznani s pomembnostjo in potrebo po zavarovanju in nevarnostih v 

gorah. 

PZS za vse člane zavarovalnici sproti pošilja sezname na podlagi dnevne avtomatske 

izmenjave podatkov.  
 
 
Aktivnosti, ki so predmet zavarovanja: 

Zavarovalno jamstvo velja v primeru nezgode za cel svet ali v primeru stiske v gorah – 

reševanje skladno s tabelo pri izvajanju sledečih planinskih aktivnosti, kakor tudi med 

prireditvami v okviru PZS: 

Planinske 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 
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 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. 

 turno smučanje in deskanje, ko se turne smuči oz. deska uporabljajo zgolj kot 
pripomoček za hojo oziroma spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti 
(pripomoček za doseganje cilja), do X. stopnje po novi švicarski lestvici;  

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

 prostovoljno vodništvo; 
 prireditve in akcije v organizaciji PZS in planinskih društev, kritje obsega le čas 

izvajanja prireditve ali akcije; 
 dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih; 
 osnovne dejavnosti markacistov (ogledi, označevanje poti, nameščanje tabel, 

čiščenje poti, obrezovanje…) 
 planinska orientacija (tudi organizacija tekem v planinski orientaciji). 

Zavarovalno kritje ne velja za: 

 alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja - solo plezanje nad IV. stopnjo 
po lestvici UIAA (plezanje posameznika brez varovanja), 

 urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih itd.), 

 člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično odpravo 
pripravi naknadno, 

 tekmovanja, razen kadar je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji, 

 izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem 
smučanju in heli smučanju, 

 v turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja, kot so: spust, downhill, 
freeride in druge adrenalinske dejavnosti s kolesi. 

Definicija alpinistične odprave: 

Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja 
zunaj evropskih in turških gorstev, katere namen je, da se prepleza novo smer ali ponovi že 
preplezano smer v steni, ostenju oziroma se opravi daljše grebensko prečenje. Kot alpinistična 
odprava se ne šteje vzpon nad 6.500 m (pohodništvo, treking, gorništvo), kjer vzpon nad 6.500 
m traja samo en dan. 
 

Kot dokazilo o upravičenosti do nadomestila za reševanje v gorah Evrope in Turčije ali celega 

sveta izbrana zavarovalnica izda za vsakega člana potrdilo (kartonček, ki velja skupaj s člansko 

izkaznico). Ponudniki lahko sami predlagajo tudi kakšno drugačno rešitev, ki bi bila primerna za 

personalizacijo članov (e.voucher, vezava na planinsko člansko izkaznico,.. ). 

 

Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja naslednje leto, velja neprekinjeno 

zavarovalno jamstvo. To velja tudi v zadnjem letu sklenjenega zavarovanja na podlagi tega 

razpisa. V primeru, ko člani poravnajo članarino od 1. februarja dalje, prične zavarovanje teči 

naslednji dan od dneva, ko poravnajo članarino (od 24:00).Izbrani ponudnik se prav tako 



                   

 

 

     
 

zaveže zagotoviti neprekinjeno zavarovalno jamstvo tudi za tiste člane, ki bodo obnovili 

članarino do 1. februarja v prvem letu trajanja zavarovalne pogodbe.  

 

PZS vodi seznam članov v informacijskem sistemu. Ponudnik naj zagotovi tudi ustrezno IT 

podporo za avtomatsko izmenjavo (najmanj 1x dnevno) baze podatkov novih zavarovancev z 

informacijskim sistemom PZS za namene ažuriranega aktiviranja asistenčnih storitev.  
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DODATNA ZAVAROVANJA ZA ČLANE PZS 
 

Iščemo tudi ponudbe za zavarovanja, ki bodo dostopna članom z že sklenjenim osnovnim 

zavarovanjem in jih bodo člani sklepali v poslovalnicah izbrane zavarovalnice osebno, preko 

spletne strani ponudnika ali na osnovi direktne pošte. Odprto dopuščamo tudi možnost, da bi to 

kritje avtomatično integrirali v določene kategorije članarin. 

 

Nezgodno zavarovanje , stroški reševanja in zdravstvena asistenca:  

Razširitev kritij iz točke 2. 
 

Kategorija Razširitev kritja iz točke 1 Letno doplačilo na osnovno premijo z 

davkom na osebo 

B, S+Š  Na vse športne aktivnosti  

P+O Na vse športne aktivnosti  

A  Na vse športne aktivnosti  

 

Prav tako imajo ponudniki možnost, da sami predlagajo različne pakete dodatnih zavarovanj za 

člane PZS, ki bi jih lahko ekskluzivno ponudili članstvu v okviru različnih skupnih marketinških 

akcij (npr. dodatno zavarovanje rehabilitacije po planinski nezgodi, zavarovanje specialističnih 

pregledov in operacij, zavarovanje koles, nezgodno zavarovanje otrok in mladine…). 

 

Ponudniki naj preučijo tudi možnost 'nezgodne rente' v primeru invalidnosti zaradi nezgode nad 

50%. Ta opcija bi se članom ponujala individualno in ne bi bila zajeta v osnovno članarino.  



                   

 

 

     
 

Turistično – zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini za vse dejavnosti 

 

Ponudba naj vsebuje naslednje možnosti kritja: 
 

Varianta 1: 

Zavarovalno kritje Zavarovalna vsota Letna premija z davkom 

Kritje stroškov za zdravniško 

oskrbo in vrnitev v domovino 
Kritje stroškov do 10.000 EUR  

 

 

Varianta 2: 

Zavarovalno kritje Zavarovalna vsota Letna premija z davkom 

Kritje stroškov za zdravniško 

oskrbo in vrnitev v domovino 
Kritje stroškov do 25.000 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varianta 3: 

Zavarovalno kritje Zavarovalna vsota Letna premija z davkom 

Kritje stroškov za zdravniško 

oskrbo in vrnitev v domovino 
Kritje stroškov do 50.000 EUR  

 

 

Prav tako ponujamo možnost ponudnikom, da ponudijo tudi že obstoječe lastne aktualne 

zdravstveno-asistenčne produkte, ki bi lahko zadostili zgoraj navedenemu povpraševanju. 
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ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE IN 

STROKOVNIH KADROV PZS 
 

 

Zavarovanje odgovornosti Zavarovalna vsota 

 

Letna premija z davkom na 

osebo 

Varianta 1 100.000 EUR  

Varianta 2 200.000 EUR  

Varianta 3 300.000 EUR  

Varianta 4 500.000 EUR  

 

Vsi registrirani strokovni kadri, bodo vključeni v zavarovanje samo v primeru potrjene licence za 

tekoče leto. Število zavarovanih oseb na dan 30.03.2019 je 2.991. Predmet zavarovanja zajema 

odgovornost zaradi strokovnih napak, ki jih stori strokovni kader PZS pri opravljanju (strokovne 

in nepridobitne) dejavnosti v okviru PZS in društev. Predmet zavarovanja ni komercialno 

opravljanje dejavnosti. Vključeno mora biti tudi kritje za tujino. V tem sklopu predmet 

zavarovanja ni odgovornost zasebnika. 

 

Strokovni kadri PZS so: vodniki PZS, inštruktorji planinske vzgoje, trenerji in inštruktorji 

športnega plezanja, inštruktorji alpinizma, alpinisti, vodniki turnega kolesarjenja, markacisti PZS, 

predsedniki planinskih društev, člani Upravnega odbora PZS in zaposleni na PZS. 

 

V Sloveniji imamo evidentiranih preko 10.000 km planinskih poti. Gre za planinske poti, ki so 

označene z Knafelčevo markacijo (rdeč kolobar z belo piko) in so vpisane v kataster planinskih 

poti pri PZS. Za posamezne odseke planinskih poti skrbijo posamezni skrbniki – planinska 

društva (označevanje, postavljanje tabel, nameščanje varoval, vzdrževanje…). Skrbnikov je 

približno 190. Zakon o planinskih poteh tudi predvideva uporabo planinskih poti na lastno 

odgovornost. Kljub temu želi PZS, zaradi narave prostovoljnega dela skrbnikov, zanje urediti 

dodatno zavarovanje za odgovornost iz naslova morebitnih škodnih primerov iz skrbništva 

planinskih poti. 
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DRUGA ZAVAROVANJA 
 

Planinska zveza Slovenije bo iskala najugodnejše ponudbe tudi za druga zavarovanja, ki jih 

planinska društva in člani potrebujejo pri svojem delu in jih bodo zainteresirani sklepali z 

zavarovalnico po svoji presoji, kot na primer: 
- zavarovanje odgovornosti planinskih društev 
- dodatno nezgodno zavarovanje usposabljanj, ki jih organizira PZS 
- dodatno nezgodno zavarovanje delovnih akcij, ki jih izvajajo markacisti 
- nezgodno zavarovanje vseh tekmovanj, ki jih organizirajo društva oz. PZS 

 

 
Zavarovanje odgovornosti planinskih društev ( 289 društev)  

 

Planinska društva izvajajo širok nabor dejavnosti: planinarjenje, alpinizem, športno plezanje, 

turno smučanje, turno kolesarjenje in drugi gorski športi, pohodništvo, nepoklicno vodništvo, 

gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, planinskih koč (vključno z 

gostinstvom in nastanitvami), tovornih žičnic, plezališč in plezalnih sten, organizacija tekmovanj, 

spoznavanje in varovanje gorske narave in druge dejavnosti v objektih in naravi… 

 

Zavarovanje naj vključuje kritje za zgoraj navedene dejavnosti ter za organizacijo 

dogodkov/prireditev/taborov z do 300 udeležencev (članov in nečlanov). Za morebitne večje 

prireditve ter druga povišanja rizikov naj ponudnik predvidi možnost dodatnega zavarovanja. 

  

Zavarovanje odgovornosti 

planinskih društev  

Enotna zavarovalna vsota Letna premija z davkom  

Varianta 1 50.000 EUR  

Varianta 2 150.000 EUR  

Varianta 3 250.000 EUR  

Opomba: člani, ki niso v upravnem odboru društva, se smatrajo kot tretje osebe 
 

Ponudnik naj navede pavšalno premijo glede na velikost društva (npr. do 100, 200 in za vsakih 

nadaljnjih 100 članov).  

 

Prav tako naj se kot dodatna opcija vključi kritje za upravljanje planinskih koč s kritjem za 

proizvajalčevo odgovornostjo iz dejavnosti gostinstva (pavšalna premija na posamezno 

planinsko kočo glede na vnaprej določene parametre – št. ležišč, čas obratovanja ipd. ).   

 

Dodatno nezgodno zavarovanje za udeležence usposabljanj in akcij markacistov, ki jih 

organizira PZS ter udeležence ostalih dogodkov v organizaciji PZS ali planinskih društev 

(izleti, pohodi, ture, tabori, srečanja, rekreativna tekmovanja, ekskurzije,…)  

 

Morebitna doplačila zaradi povišanega rizika posameznih akcij in dogodkov lahko ponudniki 

definirajo ločeno. 

V okviru kritja za registrirane markaciste velja, da le-ti poleg izvajanja običajne planinske 

dejavnosti občasno pri svojem delu uporabljajo tudi električno orodje (udarna kladiva, kotne 

brusilke ipd.) ter motorne žage. 



                   

 

 

     
 

 

Varianta I. 

Nezgodno 

zavarovanje 

udeležencev 

Zavarovalna 

vsota za 

nezgodno smrt 

Zavarovalna 

vsota za 

invalidnost 

Dnevna premija  

z davkom na 

udeleženca 

Letna premija z 

davkom na 

udeleženca 

Varianta 1 7.500 EUR 15.000EUR   

Varianta 2 15.000 EUR 30.000EUR   

Varianta 3 15.000EUR 50.000EUR   

Varianta 4 25.000EUR  75.000 EUR   

 

Varianta II. 

Nezgodno 

zavarovanje 

udeležencev 

Zavarovalna 

vsota za 

nezgodno 

smrt 

Zavarovalna 

vsota za 

invalidnost 

Zavarovalna 

vsota za 

zlome/izpahe 

/opekline 

Dnevno 

nadomestilo 

zaradi 

nezgode 

Dnevna 

premija  z 

davkom na 

udeleženca 

Letna 

premija z 

davkom na 

udeleženca 

Varianta 1 7.500 EUR 15.000 EUR     

Varianta 2 15.000 EUR 30.000 EUR 1.000 EUR 5 EUR   

Varianta 3 15.000 EUR 30.000 EUR 1.500 EUR 10 EUR   

 

Opcija: dnevna odškodnina za zgoraj navedene osebe (udeležence), kot dodatno kritje k 

nezgodnemu zavarovanju. 

Nezgodno zavarovanje 

udeležencev 

Dnevna 

odškodnina  

Dnevna premija z 

davkom na 

udeleženca 

Letna premija z davkom na 

udeleženca 

Varianta  15 EUR   

 

Dodatno nezgodno zavarovanje za udeležence tekmovanj, ki jih organizira PZS, npr. 

športno plezanje, ledno plezanje in tekmovalno turno smučanje,. Morebitna doplačila 

zaradi povišanega rizika posameznih tekmovanj lahko ponudniki definirajo ločeno! 

Letno preko 1.500 udeležencev 

 

Nezgodno 

zavarovanje 

tekmovalcev 

Zavarovalna 

vsota za 

nezgodno smrt 

Zavarovalna 

vsota za 

invalidnost 

Dnevna premija z 

davkom na 

udeleženca 

Letna premija z davkom 

na udeleženca 

Varianta 1 5.000 EUR 10.000 EUR   

Varianta 2 15.000 EUR 30.000 EUR   

Varianta 3 15.000 EUR 50.000 EUR 
  

Varianta 4 25.000 EUR 75.000 EUR   

 



                   

 

 

     
 

 

Dodatno nezgodno zavarovanje za alpinistične odprave 

 

Nezgodno zavarovanje 

članov alpinističnih 

odprav 

Zavarovalna vsota 

za nezgodno smrt 

Zavarovalna vsota 

za invalidnost 

Dnevna premija z 

davkom na udeleženca 

Varianta 1 7.500 EUR 15.000 EUR  

Varianta 2 10.000 EUR 20.000 EUR  

Varianta 3 20.000 EUR 40.000 EUR  

Opomba: zavarovanje za člane alpinističnih odprav vključuje tudi poškodbe in okvare zaradi 

mraza, višine in zastrupitve. 

 
Dodatna opcija – stroški reševanja z zdravstveno asistenco za alpinistične odprave  

 

Kategorija Zavarovalna vsota in področje 

kritja 

Dnevna premija z 

davkom na osebo za 

kritje Evropa 

Dnevna premija z 

davkom na osebo za 

kritje svet 

Varianta 1 5.000 EUR (cel svet/Evropa )   

Varianta 2 10.000 EUR (cel svet/Evropa)   

Varianta 3 20.000 EUR (cel svet/Evropa)   

Opomba: zavarovanje se lahko sklene ločeno in ni vezano na sklenitev nezgodnega 

zavarovanja 
 

Nezgodno zavarovanje za udeležence dogodkov v organizaciji PZS ali planinskih društev, 

ki niso člani PZS (zavarovanje za nečlane). Kritje je podano samo v času trajanja 

prireditve.  

Nezgodno zavarovanje 

udeležencev 

Zavarovalna 

vsota za 

nezgodno smrt 

Zavarovalna 

vsota za 

invalidnost 

Dnevna premija  z 

davkom na udeleženca 

Varianta 1 5.000 EUR 10.000 EUR  

Varianta 2 7.500 EUR 15.000 EUR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

 

 

     
 

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 Letna premija z davkom  

Varianta 1 50.000 EUR  

Varianta 2 150.000 EUR  

Varianta 3 250.000 EUR  

Območje kritja cel svet 

 

 
Popusti za člane PZS (velja tako za člane kot fizične osebe in za posamezna planinska 

društva) pri sklepanju različnih vrst zavarovanj pri zavarovalnici, s katero ima PZS 

sklenjeno zavarovanje članstva 

 

Vrsta zavarovanja    Ponujen % popusta za člane PZS 

  

  

  

  

 

 



                   

 

 

     
 

6  

NAČIN PLAČILA 
 

Izbrana zavarovalnica nudi možnost obročnega plačevanja zavarovalnih premij za osnovna 

zavarovanja članov pod zaporedno številko 2 in 3. 

 

V primeru ugodnega škodnega rezultata lahko ponudniki ponudijo PZS soudeležbo pri dobičku, 

po sistemu bonus/malus, pri čemer pričakujemo od ponudnikov transparentno definicijo glede 

na tehnično premijo. 

 

 



                   

 

 

     
 

7  

OSTALE DOLOČBE 
 

Ob koncu vsakega kvartala, nas zavarovalnica seznani s stanjem prijavljenih in izplačanih škod 

po vrstah zavarovanj.  

 

 
Sponzorstvo in donatorstvo: 

Planinska zveza Slovenije organizira letno preko 100 tečajev, izobraževanj in usposabljanj, s 

čimer prispeva k zmanjševanju poškodb in nesreč.  

 

Skupaj s planinskimi društvi skrbi tudi za upravljanje in vzdrževanje 178 planinskih koč in 

bivakov ter preko 10.000 km označenih in tudi zavarovanih planinskih poti, s čimer omogoča 

obiskovalcem gora varno pohodništvo in oskrbo v planinskih kočah. 

 

Iz tega razloga pričakujemo od zavarovalnice skleniteljice pogodbe s PZS, da z donatorstvom 

oz. sponzorstvom prispeva del sredstev za preventivno in izobraževalno dejavnost. 

 

  
Sodelovanje pri izdaji informativnega gradiva: 

Planinska zveza Slovenije svoje člane o zavarovalnih pravicah in ugodnostih sproti obvešča v 

tiskanih in elektronskih informativnih gradivih PZS. 

 

Planinska zveza Slovenije pa pričakuje od izbrane zavarovalnice tudi sodelovanje pri izdaji 

dodatnih informativnih gradiv o zavarovanju članstva, možnostih dodatnih zavarovanj in 

ponudbo drugih storitev zavarovalnice skupaj z informativnimi gradivi Planinske zveze Slovenije 

v nakladi do 65.000 izvodov (zgibanka,, Obvestila PZS, druge oblike), kar je predmet pogodbe. 

 

Ponudniki lahko tudi sami predlagajo možnosti sodelovanja pri raznih marketinških aktivnostih 

povezanimi s PZS ali z posameznimi planinskimi društvi. 

 

Zavarovalnici ponudimo tudi možnost pošiljanja skupne direktne pošte vsakemu članu po plačilu 

članarine in sklenitvi zavarovanja. V tem primeru zavarovalnica sama pokriva stroške pošiljanja. 

 

 

Zavarovalni posrednik: 

Zavarovalni posrednik za ta razpis je podjetje Marsh Europe S.A., Podružnica Marsh, 

Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. 

 

Kontaktni osebi: Sandi Šterpin in Tine Breznik 
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ODDAJA PONUDBE 
 
Rok za oddajo ponudbe je 15.7.2019.  

 

Ponudba mora biti poslana oz. dostavljena na naslov: 
Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.  

 

Ponudbe pošljite s priporočeno pošto v zaprti kuverti s pripisom 'ne odpiraj - zavarovanje' Na 

hrbtni strani ovitka mora biti označen poln naslov pošiljatelja. 

 

Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo ponudb 

oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana neposredno na sedež naročnika. 

 

Za nejasnosti v zvezi s pripravo ponudbe je možno iskati pisna pojasnila pri zavarovalnem 
posredniku; na Marsh Europe S.A., Podružnica Marsh, Verovškova ulica 55A, 1000 

Ljubljana (tel. 01/569 21 64, elektronski naslov: pzs.zavarovanje@marsh.com)  

 

Prispele ponudbe bo pregledala s strani naročnika imenovana komisija. O morebitnih potrebnih 

dodatnih razlagah ponudb vas bomo pravočasno obvestili in se dogovorili za razgovor. Vsi 

ponudniki bodo o končnem izboru pisno obveščeni s strani zavarovalnega posrednika v roku 8 

dni od dneva odločitve. 

 


