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Besedilo Pravilnika o članstvu posameznikov

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na podlagi g) alineje 1. odstavka 32. člena Statuta PZS na seji, dne 8. 11. 2012 sprejel

PRAVILNIK O ČLANSTVU POSAMEZNIKOV
1. člen (vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja članstvo posameznikov (v nadaljevanju: članov) v planinski organizaciji, vrste članarine, obliko, vsebino in pomen 
članske izkaznice, centralno evidenco članov, način določanja višine članarine in način delitve sredstev članarine med Planinsko zvezo 
Slovenije (v nadaljevanju: PZS) in društvi, ki so člani PZS (v nadaljevanju: PD).

Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je v moški obliki oz. nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se 
lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.

2. člen  (članstvo)
Član dokazuje pripadnost planinski organizaciji s člansko izkaznico in plačano članarino za tekoče leto. 
Vsakoletno članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. naslednje leto. Član poravna članarino praviloma do 31. 1. za tekoče leto. 

3. člen (članska izkaznica)
Članska izkaznica je pravokotne oblike velikosti 85 mm x 54 mm z napisom »Planinska zveza Slovenije« in »Alpine Association of 
Slovenia« ter znakom PZS. 
Kot veljavne članske izkaznice predšolskih in osnovnošolskih otrok se uporabljajo tudi Cici dnevnik, Dnevnik 1 Mladi planinec/Mlada 
planinka in Dnevnik 2 Mladi planinec/Mlada planinka. 
Član naj ima v gorah člansko izkaznico vedno s seboj.
Članska izkaznica se uporablja skupaj z enim od veljavnih osebnih dokumentov, kadar je to potrebno. 

Članska izkaznica vsebuje: 
- naziv PD, 
- osebne podatke člana: ime in priimek, datum rojstva, spol,
- naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj in država),
- zaporedno številko izkaznice, 
- prostor za lepljenje članskih znamkic, 
- znak podpisnic sporazuma o priznavanju reciprocitete pri prenočevanju v planinskih kočah, podpisnic sporazuma,
- besedilo, natisnjeno v slovenskem in angleškem jeziku.

Podatki so na izkaznici zapisani v klasični in elektronski obliki. 
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4. člen (znamkica)
Znamkica, ki določa veljavnost izkaznice za tekoče leto, je pokončne pravokotne oblike, velikosti 18 mm x 15 mm. Na znamkici je v 
podlago odtisnjen grb PZS in črkovna oznaka vrste članarine, na spodnjem robu pa je natisnjeno leto veljavnosti. 

5. člen (vrste članarine)
Član lahko izbira med različnimi vrstami članarine: 
A+: član z največjim obsegom ugodnosti, 
A: član z večjim obsegom ugodnosti, 
B: polnoletni član z osnovnim obsegom ugodnosti, 
B1: član, starejši od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti, 
S+Š: srednješolec ali član 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. 

Ob včlanitvi prejme vsak član, ne glede na izbrano vrsto članarine, osnovne informacije o pravicah, obveznostih in članskih ugodno-
stih, informacije o PZS in PD ter datirano potrdilo o vplačilu. Novi član mora podpisati predpisano pristopno izjavo, s katero dovoljuje 
obdelavo osebnih podatkov in sprejema pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva. 

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pri-
stopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim 
vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Član poravna članarino pri PD, katerega član je.
PD lahko pooblasti PZS za včlanjevanja članov, vključno z možnostjo spletnega včlanjevanja. PZS omogoča včlanjevanje članov za dru-
štva, s katerimi je sklenila dogovor, višina članarine je enaka priporočeni višini. PZS prenese podatke v informacijski sistem Naveza in 
posreduje PD, ki ga je izbral posameznik, originalno pristopno izjavo in društvu odvede pripadajoči del članarine. 

6. člen (centralna evidenca članstva)
Podatki člana se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem sistemu NAVEZA (v nadaljevanju: Naveza) na PZS. 
Vsa PD so dolžna zbirati pristopne izjave svojih članov na predpisanih obrazcih, voditi seznam članov z vrsto članarine ter jih ažurno 
posredovati PZS. To izvedejo z vnosom v Navezo. V kolikor podatkov zaradi neuporabe ne prenesejo v Navezo, morajo na PZS posre-
dovati fotokopije pristopnih izjav in seznam članov z vrsto članarine na predpisani tabeli v elektronski obliki. 

V zbirki osebnih podatkov se od članov zbirajo naslednji osebni podatki.
•	 ime in priimek (obvezno),
•	 spol (obvezno),
•	 datum rojstva (obvezno),
•	 naslov stalnega prebivališča (obvezno),
•	 telefonske številke in elektronski naslov,
•	 članstvo v drugem članu PZS,
•	 naročnina na Planinski vestnik in prejemanje obvestil,
•	 vrsta članarine,
•	 funkcije v planinski organizaciji,
•	 evidenca strokovnih nazivov in usposabljanj v okviru planinske organizacije,
•	 prejeta planinska priznanja.

7. člen (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. Družinski 
popust se obračuna na podlagi vnosa družinske povazave v Navezo ali poslanega poimenskega seznama vseh družinskih članov. Višina 
popusta je 20 % za vsakega člana, razen za A+ in A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta B članov. B1 člani niso upravičeni do 
družinskega popusta. 
Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža sredstev PD in PZS.

Če PD kateremu od svojih dolgoletnih članov odobri znižano članarino zaradi slabega gmotnega ali zdravstvenega stanja, to odobri v 
breme deleža svojih sredstev.

8. člen (delitveno razmerje)
Članarina posameznika v planinski organizaciji je sestavljena iz dela za PD in dela PZS. UO PZS sprejme priporočeno višino skupne 
članarine, pri tem je del članarine za PZS določen fiksno, višino dela članarine za PD pa lahko PD spremeni.

Delitev članarine B, B1 in S+Š se glede na priporočeno skupno višino članarine opravi v razmerju 45 % za PD in 55 % za PZS od celotne 
vrednosti priporočene članarine. PZS krije tudi strošek zavarovanja in strošek izdelave znamkice. Na podlagi meril, ki jih sprejme UO 
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PZS, bodo PD lahko upravičeni do delitvenega razmerja razmerje 50 % za PD in 50 % za PZS. Delitveno razmerje določi z ugotovitvenim 
sklepom UO PZS. 

Pri A+ in A članarini je po kritju stroškov zavarovanja, izdelave znamkice, naročnine na Planinski vestnik in izdaje Planinskega kažipota, 
razmerje 50 % v korist PD in 50 % v korist PZS. 

Delitveno razmerje pri P+O in OPP članarini je 80 % v korist PD 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).

9. člen (pravice članov)
Člani imajo poleg pravic in obveznosti, ki so določene s Statutom PZS in temeljnim aktom PD, tudi ugodnosti, ki se delijo na stalne in 
občasne. 
Stalne ugodnosti, ki so sestavni del članarine in so odvisne tudi od vrste članarine, so naslednje:
•	 nezgodno zavarovanje, zavarovanje za kritje stroškov reševanja v gorah v tujini, zavarovanje za odgovornost, skladno z objavljenimi 

pogoji.
•	 popust pri prenočevanju v planinskih kočah v Sloveniji in tujini (na podlagi bilaterarnih sporazumov ter sporazuma o reciprociteti),
•	 popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS,
•	 popust pri naročnini na Planinski vestnik,
•	 popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja.

Občasne ugodnosti so predvsem ugodnosti za člane v obliki popustov pri različnih ponudnikih blaga in storitev, ki jih s sklepom potrdi 
predsedstvo PZS in ki morajo za člane veljati vsaj eno koledarsko leto. 
PD lahko vsako leto za člane določijo še dodatne ugodnosti iz svoje pristojnosti. 

10. člen (obračun)
Planinska društva so dolžna poravnati svoje obveznosti v plačilnih rokih za plačilo članskih znamkic in obenem posredovati obračune 
članskih znamkic na posebnem obrazcu (Obračun članskih znamkic) ter podatke o članih.

Za znamkice, izdane članu PZS od 1. decembra preteklega leta do 15. marca tekočega leta, bo ta ob prejemu znamkic prejel tudi račun 
z obvezo njegove poravnave do 31. marca tekočega leta. Za vse kasneje prejete znamkice bodo člani PZS prejeli račun z obvezo njegove 
poravnave v roku 30 dni. Brez tekoče poravnanih obveznosti do PZS ni možno pridobiti novih oz. dodatnih znamkic. 

Končni obračun članskih znamkic mora biti izdelan in posredovan strokovni službi PZS najkasneje do 15. novembra tekočega leta. 

11. člen (Odbor za članstvo) 
Uresničevanje določil tega pravilnika spremlja Odbor za članstvo PZS, ki skrbi za promocijo in pravice članstva ter njihovo uveljavljanje. 
Vodja odbora je na podlagi podatkov, ki mu jih tekoče posreduje strokovna služba PZS, zadolžen za tekoče poročanje predsedstvu in 
UO PZS o stanju in opažanjih na svojem področju dela. 

12. člen (navodilo o izvajanju pravilnika)
Generalni sekretar PZS vsako leto najkasneje do 15. 11. izda Navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov ter potrebne 
obrazce. Navodilo se objavi v Obvestilih PZS in na spletni strani PZS.
 

13. člen (premakljiva članarina)
Časovno premakljiva članarina (članstvo velja 1 leto od plačila članarine) se predvidoma uvede v letu 2015, po preučitvi možnosti in 
učinkov takšne spremembe.

14. člen (prehodne in končne določbe)
Nove članske izkaznice bodo v uporabo prešle postopoma. V letu 2013 se uvedejo za A in A+ člane. 

V kolikor obstoječi član izjave, s katero dovoljuje zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ni podpisal v letu 2012, jo podpiše ob nasle-
dnjem vplačilu članarine.

Pravilnik stopi v veljavo dan po objavi v Obvestilih PZS, uporabljati se začne s članarino za leto 2013. Pravilnik, navodila, obrazce, sklep 
o višini članarine in druge pomembne dokumente s področja članarine, se objavi v Obvestilih PZS in na spletni strani PZS.
Za članarino za leto 2012 še naprej velja Pravilnik o izkaznici in vrstah članarine, sprejet 21. 11. 2011, in preneha veljati v letu 2013.
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ČLANARINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 2013
Na podlagi Statuta Planinske zveze Slovenije in na osnovi predhodnih usklajevanj je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 12. 
seji, 8. 11. 2012, sprejel Pravilnik o članstvu posameznikov.
Na podlagi 12. člena pravilnika se izda

Navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov
1. POVZETEK NOVOSTI

V letu 2013 se na področju članarine uvajajo naslednje bistvene novosti:
1. Obvezno vodenje seznamov članov in njihovih pristopnih izjav za vse vrste članov ter posredovanje teh podatkov na PZS. Za lažje 

in učinkovitejše delovanje priporočamo uporabo evidence članstva v informacijskem sistemu Naveza. V kolikor društvo informa-
cijskega sistema Naveza ne bo uporabljalo, mora podatke posredovati na ustreznih obrazcih. Društva posredujejo tudi pristopne 
izjave za tiste člane, za katere tega niso storila že v letu 2012. Društva, ki želijo dobiti dostop do informacijskega sistema Naveza na 
novo, svojo željo pošljejo na e-naslov portal@pzs.si.

2. Za A in A+ člane se izdajo nove članske izkaznice, ki poleg klasičnega zapisa, vsebujejo tudi elektronsko berljiv zapis podatkov (QR 
koda). A in A+ člani bodo izkaznice prejeli po pošti na dom, znamkico še vedno kupijo na društvu. Nove izkaznice bodo namenjene 
testiranje novih tehnoloških prednosti. Stroške izdaje teh izkaznic krije PZS. 

3. V letu 2013 bo UO PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in po javni razpravi sprejel merila, na podlagi katerih bodo lahko določena 
društva upravičena pri B, B1 in S+Š članarini do delitvenega razmerja 50 % za društvo in 50 % za PZS.

4. Višina priporočene članarine v letu 2013 ostaja enaka, kot je bila v letu 2012.

INFORMACIJSKI SISTEM NAVEZA
Informacijski sistem Naveza omogoča poenostavljeno poročanje za obračun, 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. 

Kategorije članstva Višina članarine

A+ polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 65,00 €

A+/družinski popust 60,60 €

A polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti 55,00 €

A/družinski popust 50,60 €

B polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 22,00 €

B/družinski popust 17,60 €

B1 polnoletna oseba: oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 16,50 €

S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 14,00 €

S+Š/družinski popust 11,20 €

P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 6,00 €

P+O/družinski popust 4,80 €

OPP oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti 6,00 €

OPP/družinski popust 4,80 €

Člani, ki do 31. 1. 2013 poravnajo članarino za leto 2013, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo, člani A in A+ tudi zagotovljeno 
neprekinjeno prejemanje revije Planinski vestnik. Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. 2014. 
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2. IZDAJA ZNAMKIC ZA LETO 2013

Sistem izdaje znamkic ostaja enak kot pretekla leta.
Strokovna služba PZS bo začela izdajati znamkice za članarino za leto 2013 po 15. decembru 2012. Društva lahko znamkice za nasle-
dnje leto naročijo 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 2013 morajo imeti društva poravnane vse obveznosti do PZS iz naslova članarine za leto 2012 
– poravnana vsa plačila in posredovane končne obračune. 
Planinskim društvom priporočamo, da ne prevzamejo celotne količine članskih znamkic že na začetku leta in si s tem ustvarjajo zalogo, 
ampak naročijo znamkice glede na potrebe med letom, saj bodo tako zmanjšala finančno breme zase in za PZS. PZS zagotavlja sprotno 
odpošiljanje naročenega v roku dveh delovnih dni.

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.

3. OBRAČUN ZNAMKIC

Za znamkice, izdane društvu do 15. marca 2013, bodo društva poleg znamkic prejela tudi račun, ki ga poravnajo do 31. marca 2013. 
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 31. marca 2013, drugi delni obračun do 30. junija 2013, tretji delni obračun do 30. septembra 2013 in končni obračun do 
15. novembra 2013. 

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.
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 strošek izdelave znamkice. 
Pri A+ in A članarini je po kritju stroškov zavarovanja, izdelave znamkice in naročnine na Planinski vestnik, 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).

Na podlagi meril, ki jih bo v skladu z 32. členom Statuta PZS, po javni razpravi, sprejel UO PZS, bodo določena društva lahko pri B, B1 in 
S+Š članarini upravičena do delitvenega razmerja 50 % za društva in 50 % za PZS. Delitveno razmerje določi z ugotovitvenim sklepom 
UO PZS. Drugačno delitveno razmerje se bo upoštevalo pri končnem obračunu članarine. O merilih in postopkih bodo objavljena 
obvestila in natančna navodila.

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. 
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 (4,4 €). 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.

mailto:katarina.macek%40pzs.si?subject=
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4. OBVEZNI POIMENSKI SEZNAMI ČLANOV

SEZNAM ČLANOV

V letu 2013 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 TABELI (PRILOGA 2) V ELEKTRONSKI OBLIKI ali
3. POŠILJANJE SEZNAMA ČLANOV V TABELI (PRILOGA 2) S PRIPOROČENO POŠTO (s pripisom »seznam članov«).

 
ČLANI A+ IN A

POMEMBNO: Zavarovalno jamstvo za člane A+ in A začne veljati ob 00:00 naslednjega dne, ko se podatki o članu vnesejo v informa-
cijski sistem Naveza ali pošljejo na e-naslov clanarina.a@pzs.si (podatke pošljite v priloženi tabeli – PRILOGA 2).

Priporočamo, da podatke o članih A+ in A pošljete isti dan, ko je bila vplačana članarina. Kasnejše pošiljanje ali pošiljanje po pripo-
ročeni pošti neizogibno pomeni daljše obdobje, v katerem članu A+ in A še ne velja zavarovalno jamstvo. 
Ko bodo podatki o A in A+ članu posredovani na zavarovalnico, bo član dobil sporočilo po elektronski pošti. Na ta način lahko vsak 
član preveri, če so bili podatki posredovani do zavarovalnice.

Če je v družini več članov A, lahko tisti, ki se tako odločijo, namesto zneska naročnine na Planinski vestnik uporabijo možnost uvelja-
vljanja nakupa v Planinski založbi v vrednosti 25,50 €. Nabavo lahko uveljavljajo le ob predložitvi veljavne članske izkaznice.
V letu 2013 se postopoma začnejo uvajati nove članske izkaznice, ki vsebujejo tudi digitalni zapis podatkov. V letu 2013 to velja za A 
in A+ člane. Vsi, ki so bili A ali A+ člani v letu 2012, bodo do konca decembra 2012 na dom prejeli nove izkaznice, na katere nalepijo 
znamkice za leto 2013. Članarino normalno poravnajo v svojem društvu enako kot do sedaj. Novi A in A+ člani bodo prejeli nove izka-
znice naknadno po pošti. Stroške izdaje novih izkaznic krije PZS. Zaradi olajšanega prehoda na nove izkaznice, lahko izjemoma tudi A 
in A+ člani v letu 2013 še uporabljajo stare izkaznice.

 
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 letu 2012, jo izpolni v letu 2013. Členom, ki so pristopno izjavo podpisali v letu 2012 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 digitalno preslikano pristopno izjavo naložite v informacijski sistem Naveza. Če ne morete zagotoviti digitalne preslikave, lahko 
pošljete kopije pristopnih izjav na naslov PZS, ki bo izjave digitalno preslikala in naložila v informacijski sistem Naveza. 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 
2013 je potrebno zbrati 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 …), 
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 2013 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.

Možnost včlanjevanja posameznikov v društva preko PZS bo na voljo samo za tista društva, ki bodo za to pooblastila PZS. Dogovor o 
posredovanju pri včlanjevanju članov v društva lahko prejmete na naslovu clanarina@pzs.si.  

6. ZAVAROVANJE ČLANOV PZS

Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Wiener Städtische, podružnica v Ljubljani. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno 
zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini, zavarovanje za stroške vrnitve v domovino in zavarovanje zasebne odgo-
vornosti 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. 
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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; 

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 posa-
mičnih 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:
•	 alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja – solo plezanje (plezanje posameznika brez varovanja),
•	 urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih),
•	 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. Zava-
rovalno 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 signa-
lizacijo 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
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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 nepo-

škodovani 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 za-
varovalno 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 10.000 3.000 3.000

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 (razen Slovenija)
A+ 2.000 (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) 150.000 120.000 50.000
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 preko informacijskega sistema Naveza, se bodo seznami 
članov A in A+ prenašali na PZS avtomatsko vsak dan ob 23. uri. Seznam članov A in A+, ki bo poslan na e-naslov: clanarina.a@pzs.si, 
bo prav tako samodejno posredovan zavarovalnici. Seznam članov, bi bo posredovan s priporočeno pošto na Planinska zveza Slovenije, 
Dvorakova ul. 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana, bo posredovan na zavarovalnico z zamikom 
V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS. Podrobnejše informacije 
so dosegljive na spletni strani PZS. 

Posebnosti zavarovanja za reševanje v tujini pri A+ ČLANARINI
Zavarovalno kritje velja za cel svet, izključeno je le kritje stroškov reševanja v primeru odprave v tuja neevropska gorstva nad 5.000 
metrov nadmorske višine ter v primeru odprave na Arktiko, Antarktiko in na Grenlandijo. Kritje vključuje tudi stroške reševanja na 
področjih lažjih pohodniških, trekking smeri do nadmorske višine 6.000 metrov.
Iz zavarovalnega kritja je izključeno kritje stroškov reševanja v primeru nezgode pri udeležbi na pokrajinskih, državnih ali mednarodnih 
tekmovanjih na področju nordijskega in alpskega športa, deskanja na snegu, smučanja ali deskanja na snegu v prostem slogu (freestyling), 
tekmovanjih v bobu, in sankanju ter na treningih za katerega koli od teh športov.
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Iz zavarovalnega kritja je izključeno tudi kritje stroškov reševanja v primeru, da zavarovanec doživi nezgodo oz. zaide v življenjsko 
nevarnost pri plezanju brez varovanja ter pri solo plezanju nad V. zahtevnostno stopnjo po UIAA lestvici.

Stroški reševanja so nujno potrebni stroški, ki nastanejo, kadar doživi zavarovanec nezgodo oz. zaide v življenjsko nevarnost v gorah 
ali v vodi, ne glede na to, ali se pri tem poškoduje ali ne. Zavarovani so le dokazani (reševalci izdajo račun) stroški iskanja, klasičnega 
in helikopterskega reševanja v gorah, na smučiščih, pri nesrečah na vodi po vsem svetu ter prevoz do najbližje prevozne ceste oz. do 
najbližje bolnišnice glede na kraj nezgode. 

Poleg A+ članov so zavarovani tudi njihovi življenjski partnerji, ki živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu ter njihovi otroci do 18. leta 
starosti, ki pristopijo h kolektivnemu družinskemu nezgodnemu zavarovanju.

Veljajo splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb Zavarovalnice Generali. A+ člani v primeru uveljavljanja reševanja v tujini izpolnijo 
tudi obrazec Zavarovalnice Generali prijava škode za plačilo stroškov reševanje/nudenja medicinske pomoči.

Možnost sklenitve dodatnega zavarovanja za reševanje na celem svet za ostale člane PZS
Člani PZS, ki nimajo plačane A+ članarine, si lahko razširijo svoje zavarovalno kritje za reševanje v tujini  in si s tem zagotovijo enake 
pogoje, kot jih imajo A+ člani (območje kritja cel svet, višje zavarovalno kritje, razširitev na družinske člane). Premija znaša 6,10 €.

Postopek:
Izpolnite »seznam plačnikov dodatnega zavarovanja za stroške reševanja za ves svet (družinska) Generali d.d.«. Obrazec pošljite na 
naslov katarina.macek@pzs.si ali po klasični pošti: Planinska zveza Slovenije, p.p. 214, 1001 Ljubljana. 
Plačilo izvedete na transakcijski račun PZS: 0510 0801 0489 572 sklic 00 7003002-2013.
Po prejemu obrazca in plačila boste s strani zavarovalnice prejeli potrdilo o sklenjenem zavarovanju.

Opozorilo: zavarovanje v okviru članstva PZS ne zajema stroškov bolnišničnega zdravljenja, 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 zdravlje-
nja 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. 
Glede na izbrano destinacijo in potrebe so na voljo tudi dodatna turistična komercialnega zavarovanja (Coris, Elvia, Tilia, Generali ...).

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
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.

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 PLANINSKIH DRUŠTEV

Planinske zveza Slovenije priporoča vsem svojim članom, 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 veljajo za društva do 200 članov. Če je članov več kot 200, se obračuna dodatna fiksna premija za vsakih nadaljnjih 100 članov.

Zavarovanje odgovornosti planinskih društev Enotna zavarovalna vsota (€) Ponujena letna premija z davkom (€)
Varianta 1 50.000,00 € 120,00 + 20,00/100 oseb
Varianta 2 150.000,00 € 200,00 + 25,00/100 oseb
Območje kritja EU, Švica, Norveška, Liechtenstein, Hrvaška, Srbija, Črna gora, Makedonija, Kosovo, Bosna in Hercegovina

Društvo sklene zavarovanje tako, da pošlje osnovne podatke o društvu (polni naziv, naslov, pošto in davčno številko) in število članov 
v letu 2012 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.
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DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJ IN AKCIJ MARKACISTOV, ki jih organizira PZS, 
ter udeležence drugih dogodkov v organizaciji PZS (izleti, pohodi, ture, tabori, srečanja, rekreativna tekmovanja, ekskurzije itd.)

Udeleženci vseh usposabljanj, akcij in dogodkov v okviru PZS bodo dodatno nezgodno zavarovani. Katera varianta bo izbrana, je odvisno 
od ocenjenega tveganja na posamezni akciji.

Nezgodno zavarovanje 
udeležencev

Zavarovalna vsota za nezgodno 
smrt

Zavarovalna vsota za 
invalidnost

Ponujena letna premija z 
davkom na udeleženca

Ponujena dnevna premija z 
davkom na osebo

Varianta 1 15.000,00 € 30.000,00 € 3,20 € 0,70 €

Varianta 2 15.000,00 € 50.000,00 € 4,40 € 1,00 €

Varianta 3 25.000,00 € 75.000,00 € 6,90 € 1,55 €

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE TEKMOVANJ, KI JIH ORGANIZIRA PZS, npr. športno plezanje, 
ledno plezanje, tekmovalno turno smučanje, tekme v planinski orientaciji 

Udeleženci vseh tekmovanj v okviru PZS bodo dodatno nezgodno zavarovani. Katera varianta bo izbrana, je odvisno od ocenjenega 
tveganja na posameznem tekmovanju.

Nezgodno zavarovanje 
tekmovalcev

Zavarovalna vsota za nezgodno 
smrt

Zavarovalna vsota za 
invalidnost

Ponujena letna premija z 
davkom na udeleženca

Ponujena dnevna premija z 
davkom na osebo

Varianta 1 15.000,00 € 30.000,00 € 6,40 € 1,40 €
Varianta 2 15.000,00 € 50.000,00 € 8,80 € 1,95 €
Varianta 3 25.000,00 € 75.000,00 € 13,80 € 3,00 €

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

NEZGODNO ZAVAROVANJE MNOŽIČNIH PRIREDITEV
Množičnih prireditev v organizaciji planinskih društev se udeležujejo tudi nečlani. Zato lahko organizatorji individualno sklenejo 
nezgodno zavarovanje za udeležence svojih dogodkov. 

Premija na udeleženca (nečlana PD) dogodka, ki ga organizira društvo, znaša: 0,80 EUR/ dan za spodaj navedena rizika:

Nezgodna smrt 12.500 €
invalidnost 15.000 €

Za sklenitev zavarovanja se obrnite na office@si.greco.eu.

7. KRATKA NAVODILA ZAVAROVANCEM GLEDE POSTOPKA UVELJAVLJANJA ZAVAROVANJA, KI IZHAJA IZ ČLANSTVA V PZS

PRIJAVA NEZGODE
Postopek prijave škodnega primera iz naslova nezgodnega zavarovanja.

V primeru nezgode:
•	 V primeru nezgode pokličite 112 in upoštevajte navodila operaterja in gorske reševalne službe.
•	 Poiščite zdravniško pomoč in se med zdravljenjem držite navodil zdravnika.
•	 Po končanem zdravljenju prijavite nezgodo prek spletnega obrazca na www.pzs.si ali z izpolnitvijo obrazca Prijava nezgode, ki ga 

dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS. Priložite kopije vse zdravniške dokumentacije o poteku in trajanju 
zdravljenja, skupaj z izvidi o morebitnih posledicah, ter podatke o predhodnih boleznih ali drugih telesnih pomanjkljivostih.

•	 Obrazec se pošlje na PZS (po pošti ali e-pošti). PZS prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji postopek.
•	 Če se uveljavlja tudi zavarovanje za stroške reševanja v tujih gorah, je treba ob prijavi predložiti tudi potrdilo o plačilu stroškov reševanja.

V primeru smrti:
•	 Upravičenec izpolni obrazec Prijava smrti, ki je prav tako na voljo na spletni strani PZS in objavljen v Obvestilih PZS; prijavi priložite 

tudi zahtevano dokumentacijo in jo pošljite na PZS (po pošti ali e-pošti).

UVELJAVLJANJE STROŠKOV REŠEVANJA V TUJIH GORAH
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja za reševanje v gorah.
•	 Če je potrebno reševanje v tujih gorah, mora zavarovanec poravnati račun za reševanje. Znesek bo v primeru potrjenega zavaro-

valnega jamstva naknadno povrnila zavarovalnica.
•	 Zavarovanje uveljavljate s spletnim obrazcem na www.pzs.si ali obrazcem Prijava nezgode, ki ga dobite na spletni strani PZS, obja-

vljen je tudi v Obvestilih PZS in ga posredujete na naslov PZS. 
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Priložite kopijo računa za stroške reševanja in potrdilo o plačilu. Člani P+O, S+Š, B, B1 in A izpolnijo obrazec PRIJAVA STROŠKOV 
REŠEVANJA ALI VRNITVE zavarovalnice Wiener Städtische. Člani A+ izpolnijo obrazec PRIJAVA ŠKODE ZA PLAČILO STROŠKOV 
REŠEVANJA / NUDENJA MEDICINSKE POMOČI zavarovalnice Generali.

PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA IZ ODGOVORNOSTI
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja odškodninske odgovornosti.
•	 Če je zavarovanec v okviru dejavnosti povzročil škodo tretji osebi, izpolni obrazec Prijava škodnega primera zavarovanca odgovornosti.
•	 Oškodovanec, ki mu je bila povzročena škoda s strani zavarovanca, izpolni obrazec Odškodninski zahtevek.
•	 Na voljo je spletni obrazec ali obrazec, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS in ga pošljete na naslov PZS.

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.

Vse dodatne informacije dobite:
•	 PZS: Mija Damjan - Stegu, vodja pisarne 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, t.breznik@si.greco.eu.  

8. UGODNOSTI:

Kategorije članstva 2013 A+ A B B1 S+Š P+O OPP

1. zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti V V V V V V
2. zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti V V V V V V
3. zavarovanje za stroške reševanja v tujini – ves svet V     
4. zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije  V V V V V
5. dodatno zavarovanje za stroške vrnitve poškodovanca V V

6. zavarovanje odgovornosti V V V V V

7. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50 %) V V V V V V V
8. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 18 planinskih organizacij Evrope V V V V V V V
9. oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah V V V V V V V
10. Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec/ Mlada planinka*      V
11. naročnina na revijo Planinski vestnik V V     
12. Planinski kažipot 2013 V V
13. popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS (10 %) V V V V V V V
14. popust pri naročnini na Planinski vestnik (10 %) V V V
15. popust pri nabavi opreme in storitev po seznamu pogodbenih partnerjev PZS V V V V V V V
16. popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja (20 %) V V V V V V V

* Društvo lahko brezplačno prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo P+O članov plus 10 %.

Popusti za člane društev pri partnerjih PZS: (uveljavljanje z veljavno člansko izkaznico)

Izdelovalec/trgovina Popusti za individualne 
člane

Popusti za člane pri nakupu 
prek društva

Popusti za strokovne kadre 
PZS, registrirane alpiniste Komentar

Alpina Žiri 10 %
20 % za posamične nakupe 
in 25 % pri nakupu več kot 20 
parov obutve

30 % Velja v vseh Alpininih 
prodajalnah v Sloveniji.

Annapurna Way 10 % za gotovino in 5 % za 
kreditne kartice 15 %

Gornik Mojca Mohorič, s. p. 10 % 15 % oz. dogovor pri večjih 
naročilih

15 % individualno                   
20 % pri skupini

Iglu Šport 10 % za gotovino in                                                                                
5 % za negotovino

10 % in dodatnih                          
10 % popusta kot dobropis 
ob koncu leta

Promontana Kranj 10 % 10 % pri nakupu nad 830,00 € 20 % Popusti ne veljajo za izdelke v 
akciji in za ProMo cene.

Tomas Šport 2 15 % 20 % pri nakupu nad 630,00 € 25 %

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

Univet, d. o. o. 10 % 20 % pri nakupu nad 1000,00 15 %

Intersport

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

15 % za posamične nakupe 
opreme, oblačil ali obutve 
za pohodništvo ter gorska 
kolesa

20 % za opremo, oblačila ali 
obutev za pohodništvo ter 
gorska kolesa

Popust velja za izdelke po 
rednih cenah. Popusti se 
ne seštevajo in ne veljajo 
za izdelke INTERSPORT 
priporoča.15 % za opremo, oblačila ali 

obutev McKINLEY

popust po dogovoru za 
skupinske nakupe v vrednosti 
nad 2.000,00 €

popust po dogovoru za 
skupinske nakupe v vrednosti 
nad 2.000,00 €
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Simpro, d. o. o. 25 % za enkratni nakup v 
vrednosti najmanj 1000 €

30 % za nakup prek PZS v 
tekočem letu

Blagovna znamka Jack 
Wolfskin (oblačila, obutev, 
oprema).

Singla.si 10 % 20 %
Terra Šport 10 % 20 %
KC Bauer, d. o. o. popust za kolesa znamk KTM, Focus, Merida, Wheeler, Fuji, Authot, Kettler, Aurora, Cinzia, Haro in Jamis
Geoset, 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. Terme Laško 20 % popusta za bazen in savno 
10 % popusta za wellness storitve

Terme KRKA

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
Hoteli Otočec:
15 % na redne cene namestitev
Hotel Krna Novo mesto:
15 % na redne cene namestitev

Zavarovalnica Generali

5 % popust na:
•	  Avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila za normalno uporabo in uporabo, za invalide (izključena je uporaba za taksi 

in rent a car,
•	 Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO),
•	 Zavarovanje voznika motornega vozila zaradi telesnih poškodb (AO-plus),
•	 Zavarovanje avtomobilskega kaska (polni in delni),
•	  Zavarovalnih pogodb za PaketDom zavarovanja,
•	  PaketDom nepremičnine,
•	  PaketDom premičnine.

Zavarovalnica Wiener 
Städtische

10 % popusta na zavarovanje stanovanjskih hiš in etažne lastnine in stanovanjske opreme.
5 % popust na letno premijo za nezgodno zavarovanje (TOP 400).

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.promontana.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.

Intersport, www.intersport.si: popusti veljajo v vseh trgovinah Intersporta v Sloveniji.

Simpro, d. o. o.: trženje blagovne znamke Jack Wolfskin (oblačila: pohodne hlače, jakne, perilo, kape; oprema: nahrbtniki, torbe, rokavice; obutev: 
alpinistični in treking čevlji, obutev za prosti čas).

Singla.si, Spletna trgovina Matija Butina s.p. www.singla.si: Ulica Marije Mlinar 3, 1000 Ljubljana.

Terra Šport d.o.o., www.terrasport.si: Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, Trgovski center City Maribor, Ulica Vita Kraigerja 5, 2000 Maribor

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.

Geoset, d. o. o., www.geoset.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.

Zavarovalnica Generali, www.generali.si: Kržičeva 3, 1000 Ljubljana. Popust na zavarovanja velja za sklenitev pogodbe preko mest zavarovalnice, ki 
ponujajo programsko opremo eZP za sklepanje zavarovalnih pogodb, razen pogodbenih partnerjev zavarovalnice, ki uporabljajo za sklepanje pogodb 
programsko opremo Form.NET. Natančen seznam je na spletni strani zavarovalnice.

Zavarovalnica Wiener Städtische, www.wienerstaedtische.si: Masarykova 14, 1000 Ljubljana.

Ljubljana, 15. 11. 2012  Matej Planko, generalni sekretar PZS
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PLANINSKO DRUŠTVO      

NASLOV      

NAROČA (ime in priimek)      

Telefon      
      
NAROČILNICA ŠT.    /2013     

ČLANSTVO A+ A B S+Š P+O OPP

članarina 2013 65,00 55,00 22,00 14,00 6,00 6,00

število znamkic
     
Naročilo znamkic za kategorijo OPP mora biti opremljeno s spiskom članov te kategorije.     
(obrazec je v zavihku PRILOGA 2)
      
Popusti se obračunajo pri končnem obračunu.      
      
Reciprociteta:      
Za uveljavljanje reciprocitete veljajo znamkice, ki so bile prejete in nalepljene na izkaznici iz preteklih let.      
 
Dodatno naročamo   znamkic za reciprociteto.  
      
Kraj    Datum    
      
      
              
     
  MP     
      
           Naročil:    

      

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 študent, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,    
P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti,    
OPP: oseba s posebnimi potrebami, z omejenim obsegom ugodnosti;     

Naročilo pošljete po pošti: Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: katarina.macek@pzs.si  
   

NAROČILO ČLANSKIH ZNAMKIC 2013 (PRILOGA 1) 

mailto:katarina.macek@pzs.si
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VRSTE IN VIŠINE ČLANARIN 2013 (PRILOGA 4) 

    
A + A +/d A A/d B B/d B1 S+Š S+Š/D P+O P+O/D  OPP OPP/d

ČLANARINA 2013 65,00 € 60,60 € 55,00 € 50,60 € 22,00 € 17,60 € 16,50 € 14,00 € 11,20 € 6,00 € 4,80 € 6,00 € 4,80 €

Stroški vezani na pravice 
članstva PZS 45,55 € 45,55 € 36,51 € 36,51 € 3,36 € 3,36 € 3,36 € 3,36 € 3,36 € 1,50 € 1,50 € 0,42 € 0,42 €

Nezgodno zavarovanje 6,75 € 6,75 € 4,40 € 4,40 € 1,10 € 1,10 € 1,10 € 1,10 € 1,10 € 0,47 € 0,47 € 0,00 € 0,00 €
Reševanje v tujini 8,30 € 8,30 € 2,20 € 2,20 € 1,45 € 1,45 € 1,45 € 1,45 € 1,45 € 0,27 € 0,27 € 0,00 € 0,00 €
Dodatno zavarovanje za str. 
vrnitve poškodov. 2,22 € 2,22 € 1,67 € 1,67 €

Zavarovanje odgovornosti 0,56 € 0,56 € 0,52 € 0,52 € 0,39 € 0,39 € 0,39 € 0,39 € 0,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Članska znamkica 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 €
Dnevnik Ciciban planinec, Mladi 
planinec I in II 0,34 € 0,34 € 0,00 € 0,00 €

Planinski kažipot 1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,80 €
Naročnina na revijo Planinski 
vestnik 25,50 € 25,50 € 25,50 € 25,50 €

Stroški vez.na pr. članstva, ki jih pokriva PZS 45,55 € 45,55 € 36,51 € 36,51 € 3,36 € 3,36 € 3,36 € 3,36 € 3,36 € 1,50 € 1,50 € 0,42 € 0,42 €
Članarina PZS 9,72 € 7,53 € 9,25 € 7,05 € 12,10 € 9,68 € 9,07 € 7,70 € 6,16 € 0,90 € 0,66 € 1,12 € 0,88 €
Članarina društvo 9,73 € 7,52 € 9,24 € 7,04 € 9,90 € 7,92 € 7,43 € 6,30 € 5,04 € 3,60 € 2,64 € 4,46 € 3,50 €
Nakazilo na PZS 55,27 € 53,08 € 45,76 € 43,56 € 12,10 € 9,68 € 9,07 € 7,70 € 6,16 € 2,40 € 2,16 € 1,54 € 1,30 €

ČLANARINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 2013
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SEZNAM ČLANOV DRUŠTVA (PRILOGA 2)    
PLANINSKO DRUŠTVO      

NASLOV      

ODGOVORNA OSEBA (ime in priimek)      

Telefon      
      
SPISEK pristopnih izjav članov
* - polja označena z zvezdico so obvezna

Št. izjave     
(številka 
pristopne 
izjave)

Ime Priimek Datum 
rojstva Spol Naslov Poštna št. Ime pošte Država

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E  -  Z A K O N O D A J A  I N  U R A D N E  O B J A V E 17

SEZNAM ČLANOV DRUŠTVA (PRILOGA 2)    
PLANINSKO DRUŠTVO      

NASLOV      

ODGOVORNA OSEBA (ime in priimek)      

Telefon      
      
SPISEK pristopnih izjav članov
* - polja označena z zvezdico so obvezna

Št. izjave     
(številka 
pristopne 
izjave)

Ime Priimek Datum 
rojstva Spol Naslov Poštna št. Ime pošte Država

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

17

Telefon GSM E-pošta

Članarina 
(Ena od 
vrednosti za 
članarine)

Družina                                               
(Vse člane iz iste 
družine označite z isto 
zaporedno številko 
družine, če je bil 
obračunan družinski 
popust.)

Član 
drugega 
društva

Društvena 
obvestila

E-novice 
PZS

Obveščanje 
o nakupih

Planinski 
vestnik

Šifra 
društva

ČLANARINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 2013
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OBRAČUN ČLANSKIH ZNAMKIC  PZS ZA LETO 2013 (PRILOGA 3) 
   
PLANINSKO DRUŠTVO      

DAVČNI ZAVEZANEC:                       DA / NE     

DAVČNA ŠTEVILKA:      

TELEFON:      
      
ZNAMKE PREJETE PO RAČUNIH ŠT.:

ŠTEVILKA:

DATUM OBRAČUNA:

E-NASLOV:

TRR:
    

ZNAMKICE 2013
kategorija 
članstva

1_članarina 
2013

2_PD 3_nakazilo
na PZS

4_število prejetih 5_vrednost 
prejetih

6_število 
prodanih 
do 31. 3.

7_vrednost 
prodanih
(3*6)

8_
SKUPNO število 
prodanih   
do 30. 6.

9_vrednost prodanih          
(3*8)

10_SKUPNO število 
prodanih do 30. 9.

11_vrednost 
prodanih
(3*10)

12_število
vračilo 
15. 11. 

13_vrednost
vračilo 
15. 11. 

14_SKUPNO število 
prodanih  
do 15. 11.

15_vrednost
prodanih
(3*12)

A+ 65,00 9,73 55,27
A+ / d 60,60 7,52 53,08
A 55,00 9,24 45,76
A / d 50,60 7,04 43,56
B 22,00 9,90 12,10
B / d 17,60 7,92 9,68
B1 16,50 7,43 9,07
S+Š 14,00 6,30 7,70
S+Š / d 11,20 5,04 6,16
P+O 6,00 3,60 2,40
P+O / d 4,80 2,64 2,16
OPP 6,00 4,46 1,54
OPP / d 4,80 3,50 1,30

SKUPAJ:

Znesek po računu/€:

Vrednost vrnjenih  znamkic:
Razlika/€:
Vrednost prodanih znamkic/€:
Dobropis/€:
Število prejeti:
Število vrnjenih:
Število prodanih:

Članarino obračunal:      

Telefonska številka:     

Datum nakazila članarine na PZS:     v znesku        
Datum nakazila članarine na PZS:     v znesku      
      
Datum nakazila članarine na PZS:     v znesku

ŽIG:

PODPIS:

Pri obračunu 30. 6. vpišite skupno število znamkic / ne samo prodanih v obdobju od 31. 3. do 30. 6.!
Pri obračunu 30. 9. vpišite skupno število znamkic/ ne samo prodanih v obdobju od 30. 6. do 30. 9.!
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OBRAČUN ČLANSKIH ZNAMKIC  PZS ZA LETO 2013 (PRILOGA 3) 
   
PLANINSKO DRUŠTVO      

DAVČNI ZAVEZANEC:                       DA / NE     

DAVČNA ŠTEVILKA:      

TELEFON:      
      
ZNAMKE PREJETE PO RAČUNIH ŠT.:

ŠTEVILKA:

DATUM OBRAČUNA:

E-NASLOV:

TRR:
    

ZNAMKICE 2013
kategorija 
članstva

1_članarina 
2013

2_PD 3_nakazilo
na PZS

4_število prejetih 5_vrednost 
prejetih

6_število 
prodanih 
do 31. 3.

7_vrednost 
prodanih
(3*6)

8_
SKUPNO število 
prodanih   
do 30. 6.

9_vrednost prodanih          
(3*8)

10_SKUPNO število 
prodanih do 30. 9.

11_vrednost 
prodanih
(3*10)

12_število
vračilo 
15. 11. 

13_vrednost
vračilo 
15. 11. 

14_SKUPNO število 
prodanih  
do 15. 11.

15_vrednost
prodanih
(3*12)

A+ 65,00 9,73 55,27
A+ / d 60,60 7,52 53,08
A 55,00 9,24 45,76
A / d 50,60 7,04 43,56
B 22,00 9,90 12,10
B / d 17,60 7,92 9,68
B1 16,50 7,43 9,07
S+Š 14,00 6,30 7,70
S+Š / d 11,20 5,04 6,16
P+O 6,00 3,60 2,40
P+O / d 4,80 2,64 2,16
OPP 6,00 4,46 1,54
OPP / d 4,80 3,50 1,30

SKUPAJ:

Znesek po računu/€:

Vrednost vrnjenih  znamkic:
Razlika/€:
Vrednost prodanih znamkic/€:
Dobropis/€:
Število prejeti:
Število vrnjenih:
Število prodanih:

Članarino obračunal:      

Telefonska številka:     

Datum nakazila članarine na PZS:     v znesku        
Datum nakazila članarine na PZS:     v znesku      
      
Datum nakazila članarine na PZS:     v znesku

ŽIG:

PODPIS:

Pri obračunu 30. 6. vpišite skupno število znamkic / ne samo prodanih v obdobju od 31. 3. do 30. 6.!
Pri obračunu 30. 9. vpišite skupno število znamkic/ ne samo prodanih v obdobju od 30. 6. do 30. 9.!

ČLANARINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 2013
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2020

SN1   SPLOŠNI POGOJI ZA NEZGODNO ZAVAROVANJE    

 1               SN1-POG-02/10 

Vsebina 
 
A: Zavarovalno kritje 
  1. člen  Predmet zavarovanja 
  2. člen Zavarovalni primer 
  3. člen  Krajevna veljavnost 
  4. člen  Časovna veljavnost 
  5. člen  Sklenitev pogodbe, začetek zavarovalnega 

kritja, začasno kritje 
  6. člen  Pojem nezgode 
 
B: Zavarovane nevarnosti 
  7. člen Trajna invalidnost 
  8. člen Smrt 
  9. člen Dnevno nadomestilo 
10. člen Bolnišnični dan 
11. člen Stroški nezgode 
12. člen Otroška paraliza; klopni meningoencefalitis 
13. člen Dodatna kritja 
14. člen Izplačilo zavarovalnine, zastaranje 
15. člen Postopek v primeru nesoglasij (zdravniška  
 komisija) 
 
C: Omejitve zavarovalnega kritja 
16. člen Osebe, ki se ne morejo zavarovati 
17. člen Izključitve zavarovalnega kritja 
18. člen Omejitve zavarovalnega kritja 
 
D: Obveznosti zavarovalca 
19. člen Premija, zamuda pri plačevanju premij 
20. člen         Prijava nevarnostnih okoliščin, spremembe    
                      poklica ali zaposlitve zavarovanca ter posebnih     
                      nevarnosti zavarovanca 
21. člen  Obveznosti pred oz. po nastopu zavarovalnega   
                      primera 
 
E: Ostala pogodbena določila 
22. člen Zavarovalna pogodba, sklepanje zavarovanja,  
 zavarovalna doba, trajanje pogodbe 
23. člen Odpoved, prenehanje pogodbe 
24. člen Pravni položaj pogodbenih strank 
25. člen Osebni podatki 
26. člen Uporaba predpisov in pravno varstvo 
27. člen Pristojnost v primeru spora 
28. člen Izvensodno reševanje sporov 
29. člen  Oblika obvestil, podajanje izjav 
 
A: Zavarovalno kritje 
 

1. člen 
Predmet zavarovanja 

 
Zavarovalnica se zavezuje zavarovancu nuditi zavarovalno 
kritje, če nastopi zavarovalni primer zaradi nezgode.  
Zavarovalna kritja so določena v poglavju B teh pogojev. Iz 
police je razvidno, katera zavarovalna kritja so dogovorjena in 
višina zavarovalnih vsot. 
 

2. člen 
Zavarovalni primer 

 
Za zavarovalni primer se šteje nastop nezgode (6. člen). 
 

3. člen 
Krajevna veljavnost 

 
Zavarovalno kritje velja po vsem svetu.  

4. člen 
Časovna veljavnost 

 
Zavarovalno kritje velja za nezgode, ki se zgodijo v času 
veljavnosti zavarovanja (veljavnost zavarovalne pogodbe z 
upoštevanjem 937. in 946. člena Obligacijskega zakonika).  

 
5. člen 

Sklenitev pogodbe, začetek zavarovalnega kritja, začasno 
kritje 

 
1.    Sklenitev pogodbe, začetek zavarovalnega kritja 

Zavarovanje je sklenjeno z dnem prispetja ponudbe na 
zavarovalnico, pod pogojem, da je plačana prva ali 
enkratna premija in da zavarovalnica ponudbe ne zavrne 
v roku osmih dni od njenega prispetja na zavarovalnico. V 
primeru, da je potreben zdravniški pregled, pa ta rok 
znaša 30 dni. Ponudba je sestavni del zavarovalne 
pogodbe. 

Zavarovalno kritje začne veljati, ko je plačana prva ali 
enkratna premija, vendar ne prej kot z dnem, ki je v polici 
določen kot dan začetka zavarovanja. Dogovor o plačilu 
premije na podlagi računa, predračuna ali drugega 
plačilnega naloga, kjer se običajno določi rok plačila, se 
pri plačilu prve premije šteje za dogovor o tem, da je 
treba premijo plačati ob sklenitvi zavarovalne pogodbe.  

2. Začasno kritje 

 Če naj bi se zavarovalno kritje začelo pred dnevom 
plačila premije (začasno kritje), mora zavarovalnica izdati 
posebno potrdilo o  začasnem kritju. Veljati preneha z 
izročitvijo police.  
Zavarovalnica je upravičena, da začasno kritje pisno 
odpove z rokom enega tedna.  
Zavarovalnici v tem primeru pripada premija, ki odpade 
na čas zavarovalnega kritja.  

 
6. člen 

Pojem nezgode 
 
1. Nezgoda je od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, 

ki deluje nenadoma od zunaj mehansko ali kemično na 
telo zavarovanca in ima za posledico telesno poškodbo 
ali smrt.  

2. Kot nezgoda veljajo tudi naslednji dogodki, ki so 
neodvisni od zavarovančeve volje: 
- utopitev; 
- opekline z ognjem ali  paro, učinkovanje udara strele 

ali elektrike;  
- vdihavanje plinov ali hlapov, zaužitje strupenih ali 

jedkih snovi, razen če je to učinkovanje postopno; 
- izpah sklepov, nategnitev in pretrganje mišic, kit, vezi 

in ovojnic, ki se nahajajo na udih in na hrbtenici, 
zaradi nenadne spremembe nameravanega giba. 

3.    Za nezgodo se ne štejejo bolezni, kakor tudi ne nalezljive  
bolezni kot posledica nezgode.  

To ne velja za otroško paralizo in klopni 
meningoencefalitis ter meningopolineuritis, ki se je razvil 
iz borelioze, kot posledica ugriza klopa, v skladu z določili 
12. člena, kakor tudi ne za tetanus in steklino, ki sta 
posledica nezgode v skladu s 1. odstavkom tega člena. 

4. Zavarovalno kritje velja tudi za nezgode, ki jih 
zavarovanec doživi kot potnik motornega letala, 
registriranega za prevoz oseb.  



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E  -  Z A K O N O D A J A  I N  U R A D N E  O B J A V E 21O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E  -  Z A K O N O D A J A  I N  U R A D N E  O B J A V E 21

ČLANARINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 2013

SN1   SPLOŠNI POGOJI ZA NEZGODNO ZAVAROVANJE    

                                                                                                                                                                                           SN1-POG-02/10 
 

2

Letalski potnik je oseba, ki ni vzročno povezana z 
upravljanjem letala in ni član posadke letala ter ne 
opravlja poklicne dejavnosti z letalom. 
 

B: Zavarovane nevarnosti 
 

7. člen 
Trajna invalidnost 

 
1. Če se v enem letu od dneva nezgode ugotovi, da je 

nezgoda povzročila trajno invalidnost zavarovanca, se 
izplača zavarovalnina, ki ustreza stopnji trajne 
invalidnosti. 

2. Za ugotavljanje stopnje trajne invalidnosti veljajo 
naslednja določila: 
2.a. V primeru popolne izgube ali popolne  
           funkcionalne nezmožnosti 

 
roke v ramenskem sklepu 70 % 
roke nad komolcem 65 % 
roke pod komolcem ali enega zapestja 60 % 
palca 20 % 
kazalca 10 % 
drugega prsta 5 % 
noge od sredine stegna 70 % 
noge do sredine stegna 60 % 
noge do sredine goleni ali enega stopala 50 % 
palca na nogi 5 % 
drugega prsta na nogi 2 % 
vida obeh očes 100 % 
vida enega očesa 35 % 
         če je bil vid drugega očesa izgubljen že      
         pred nastankom zavarovalnega primera 65 % 

sluha obeh ušes 60 % 
sluha enega ušesa 15 % 
          če je bil sluh drugega ušesa izgubljen že  
          pred nastankom zavarovalnega primera 45 % 

voha 10 % 
okusa 5 % 

 
2.b. Če pride do delne izgube ali delne funkcionalne 

nesposobnosti zgoraj navedenih delov telesa ali 
organov, se stopnje iz točke 2a. 2. odstavka tega 
člena uporabljajo sorazmerno.  
V primeru zmanjšane funkcionalne sposobnosti 
roke ali noge se sorazmerno uporabi ustrezen 
odstotek za celo roko ali nogo.  

3. Če se stopnja invalidnosti ne more določiti v skladu z 2. 
odstavkom tega člena, je za določitev stopnje invalidnosti 
odločilno, v kolikšni meri je z medicinskega vidika 
zmanjšana telesna ali duševna funkcionalna sposobnost. 

4. Stopnje trajne invalidnosti, določene po 2. in 3.  odstavku 
tega člena, se seštevajo. Skupna stopnja trajne 
invalidnosti ne more presegati 100%. 

5. Zavarovalnina za invalidnost se v prvem letu po nezgodi 
izplača le, če je iz medicinskega vidika možno točno 
ugotoviti vrsto in obseg  posledic nezgode.  

6. Če stopnje trajne invalidnosti ni mogoče jasno določiti,  
lahko zavarovanec in zavarovalnica zahtevata, da se do 
štirih let od dneva nezgode, stopnja invalidnosti letno 
zdravniško ocenjuje in sicer od drugega leta po dnevu 
nezgode tudi z zdravniško komisijo.  

 Če se v takem primeru pri končni oceni trajne invalidnosti 
ugotovi višja zavarovalnina za invalidnost, kot pa jo je 
zavarovalnica do tedaj že izplačala, se razlika od dneva 
dospelosti izplačila (3. odstavek 14. člena) obrestuje s 
4% letno.  

7. Če zavarovanec umre 

a) zaradi nezgode v roku enega leta po nezgodi, ni 
mogoče uveljavljati pravice do izplačila 
zavarovalnine iz naslova trajne invalidnosti; 

b) v roku enega leta po nezgodi in vzrok smrti ni  
posledica nezgode, velja za določitev zavarovalnine 
stopnja trajne invalidnosti, ki bi jo bilo možno 
ugotoviti na osnovi zadnjega zdravniškega izvida; 

c) zaradi nezgode ali drugega vzroka pozneje kot po 
enem letu od dneva nezgode, velja za določitev 
zavarovalnine stopnja trajne invalidnosti, ki bi jo bilo 
možno ugotoviti na osnovi zadnjega zdravniškega 
izvida. 

8. Če je zavarovanec na dan nezgode že dopolnil 75. leto 
starosti, se namesto enkratnega zneska izplačuje renta, 
ki se izračuna po rentni tabeli, ki je navedena v prilogi. 
Osnova za izračun rente je starost zavarovanca, ki jo je 
dopolnil na dan nezgode.  

 Kapitalizirana vrednost rente je tisti znesek, ki bi ga bilo 
treba izplačati v primeru, če bi se renta izplačala v 
enkratnem znesku.  

 Če je obveznost zavarovalnice določena glede temelja in 
višine, se izplačevanje rente začne z veljavnostjo za 
nazaj, s prvim v mesecu, ki sledi dnevu nezgode. Konča 
se s koncem koledarskega meseca, v katerem 
zavarovanec umre.  

 
8. člen 
Smrt 

 
1. Če zavarovanec umre zaradi posledic nezgode v prvem 

letu po nezgodi, se izplača zavarovalna vsota za primer 
smrti.  

2. Pri izplačilu zavarovalnine za primer smrti se upoštevajo 
plačila, ki so že bila izplačana za trajno invalidnost zaradi 
istega dogodka. Presežka zneska iz naslova trajne 
invalidnosti, ki ga je zavarovalnica že plačala, ne more 
zahtevati v povračilo.  

3. Za osebe, stare manj kot 14 let se v okviru zavarovalne 
vsote povrnejo le ustrezni nastali stroški pogreba.  

 
9. člen 

Dnevno nadomestilo 
 
Dnevno nadomestilo se izplača pri trajni ali začasni 
invalidnosti, ki je nastala zaradi nezgode, za čas trajanja 
popolne delovne nezmožnosti opravljanja poklica 
zavarovanca, za najdlje 365 dni v obdobju dveh let od dneva 
nezgode.  

 
10. člen 

Bolnišnični dan 
 
1. Bolnišnični dan se izplača za vsak koledarski dan, ko se 

zavarovanec zaradi zavarovanega primera nahaja v nujni 
medicinski bolnišnični zdravstveni oskrbi (24-urna 
hospitalizacija), vendar največ za 365 dni v obdobju dveh 
let od dneva nezgode. 
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2. Kot bolnišnice veljajo zdravstvene ustanove in sanatoriji, 
ki imajo ustrezno dovoljenje za delovanje, ki so pod 
stalnim zdravniškim vodstvom in oskrbo in se ne 
omejujejo na uporabo določenih zdravstvenih metod, 
kakor tudi rehabilitacijski centri nosilcev socialnega 
zavarovanja, bolnišnice v obratih in bolniški oddelki 
upravno- izvršilnih organov. 

3. Kot bolnišnice se ne štejejo zdravstvene ustanove, kot 
so: zavodi za zdravljenje pljučnih bolnikov in 
neozdravljivih kroničnih bolnikov, rehabilitacijski centri, 
domovi za ostarele in njihovi bolniški oddelki, zdravilišča 
ter zavodi za zdravljenje in oskrbo živčnih in duševnih 
bolnikov.  

 
11. člen 

Stroški nezgode 
 
Do višine dogovorjene zavarovalne vsote se stroški nezgode 
nadomestijo, če nastanejo v obdobju 2 let od dneva nezgode, 
in v kolikor nadomestila ne plača Zavod  za zdravstveno  
zavarovanje ali drug nosilec zavarovanja. 

Stroški nezgode so:  

1. Stroški zdravljenja, ki so nastali pri odpravljanju posledic 
nezgode in so bili nujni po presoji zdravnika. Sem sodijo 
tudi potrebni stroški prevoza ponesrečenca, prvi nakup 
umetnih udov in zobne proteze ter  drugi potrebni prvi 
nakupi po presoji zdravnika.  

 Stroški za potovanja v toplice, na oddih in bivanja v 
zdraviliščih, nadaljnji stroški popravila ali ponovne nabave 
zobne proteze, umetnih udov ali drugih umetnih 
pripomočkov, se ne nadomestijo.  

2. Stroški reševanja, so stroški, ki so bili nujni, če je 
zavarovanec: 

2.1 doživel nezgodo ali se je znašel v življenjski 
nevarnosti v gorah ali v vodi in ga je treba 
poškodovanega ali nepoškodovanega reševati, 

2.2 zaradi nezgode ali  zaradi nevarnosti v gorah ali v 
vodi umrl in ga je treba reševati; 

 Stroški reševanja so dokazani stroški iskanja 
zavarovanca in stroški njegovega prevoza do 
najbližje dovozne ceste ali do najbližje bolnišnice.  

3. Stroški vrnitve so stroški prevoza ponesrečenca, ki so 
pogojeni z nezgodo. Prevoz mora priporočiti zdravnik, če 
se je zavarovanec ponesrečil zunaj svojega kraja bivanja 
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. 

 
12. člen 

Otroška paraliza; klopni meningoencefalitis 
 
Zavarovalno kritje zajema posledice otroške paralize in 
meningoencefalitisa, ki je posledica ugriza klopa, pod 
pogojem, da je bolezen ugotovljena serološko in ne izbruhne 
prej kot 15 dni po začetku zavarovanja in tudi ne kasneje kot 
15 dni po koncu zavarovanja. 
Kot začetek bolezni (nastanek zavarovalnega primera) se 
šteje dan, ko je bilo prvič nudena zdravniška pomoč zaradi 
bolezni, ki je diagnosticirana kot otroška paraliza ali  klopni 
meningoencefalitis.  

Zavarovalnina se izplača samo za primer smrti ali trajne 
invalidnosti. Zavarovalnina je v okviru dogovorjene 
zavarovalne vsote omejena na 14.500 EUR. 
 

13. člen 
Dodatna kritja 

 
Zavarovalnica  prevzame samo tiste stroške, ki nastanejo pri 
izpolnitvi obveznosti, opredeljenih v 2. odstavku 21. člena. 
Izjemo predstavljajo stroški iz 2.4. točke, 2. odstavka  21. 
člena. 
 

14. člen  
Izplačilo zavarovalnine, zastaranje 

 
1. Plačilna obveznost zavarovalnice zapade v plačilo v 

skladu z zakonom v štirinajstih dneh po dospetju 
obvestila in predložitve celotne medicinske  in druge 
dokumentacije, ki je potrebna za določitev temelja in 
višine zavarovalnine. 

2. Če pa je za ugotovitev obstoja obveznosti zavarovalnice 
ali njenega zneska potreben določen čas, začne teči ta 
rok od dneva, ko sta bila ugotovljena obstoj in znesek 
njene obveznosti. Zavarovalnica je dolžna v obdobju 
enega meseca, pri zahtevkih za izplačilo zavarovalnine 
za trajno invalidnost pa v roku treh mesecev, priznati ali 
zavrniti uveljavljanje zahtevkov in njihovo višino. Roki 
začnejo teči z dnem  prejetja dokumentacije, ki je 
potrebna za ugotovitev  poteka in posledic nezgode ter o 
zaključku zdravljenja. Priskrbeti pa jih mora oseba, ki 
uveljavlja zahtevek. 

3. Če je plačilna obveznost ugotovljena po temelju, lahko 
zavarovalec zahteva predujem do višine zneska, ki ga bo 
zavarovalnica na osnovi dejanskega stanja nedvomno 
morala plačati.  

4. Zapadlost izplačila zavarovalnine s strani zavarovalnice 
prav tako nastopi, če upravičenec po preteku dveh 
mesecev od vložitve zahtevka za izplačilo denarnega 
zneska od zavarovalnice zahteva pojasnilo, zaradi katerih 
razlogov obdelava njegovega zahtevka še ni zaključena, 
in te zahteve zavarovalnica ne more izpolniti v roku 
enega meseca.  

5. Glede zastaranja velja 357. člen Obligacijskega zakonika. 

6. Zavarovalnino izplača podružnica v Ljubljani. 

7. Zavarovalnina se upravičencu nakaže na njegove 
stroške. 

  
15. člen 

Postopek v primeru nesoglasij (zdravniška komisija) 
 
1. V primeru nesoglasja o vrsti in obsegu posledic nezgode, 

o vzročni zvezi med nastalimi posledicami in 
zavarovalnim primerom, vprašanja vpliva bolezni ali hibe 
zavarovanca na posledice nezgode, kakor tudi v primerih 
iz 6. odstavka 7. člena, odloča zdravniška komisija.  

2. V sporih, katerih odločitev je v skladu s 1. odstavkom 
tega člena v pristojnosti zdravniške komisije, lahko 
zavarovalec v roku šestih mesecev od prejema izjave 
zavarovalnice iz 2. odstavka 14. člena z navedbo svojega 
zahtevka vloži ugovor in zahteva odločitev zdravniške 
komisije. 
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3. Pravico zahtevati odločitev zdravniške komisije ima tudi 
zavarovalnica. 

4. V zdravniško komisijo imenujeta zavarovalnica in 
zavarovalec vsak po enega zdravnika. Izbrana zdravnika 
pred začetkom svojega dela imenujeta tretjega zdravnika 
kot predsednika, ki v primeru, da ne moreta doseči 
soglasja ali pa soglašata le delno, dokončno odloči v 
mejah njunih izvedenskih mnenj. 

5. Zavarovanec je dolžan opraviti zdravniški pregled na 
zahtevo zdravnikov iz omenjene komisije in vse preiskave 
oz. ukrepe, ki jih ta komisija ima za potrebne. 

6. Zdravniška komisija mora o svojem delu voditi zapisnik in 
o svoji odločitvi izdati pisni sklep z obrazložitvijo. V 
primeru, da zdravnika ne soglašata, mora vsak izmed 
njiju posebej v zapisniku zapisati svoje mnenje. Če mora 
odločiti predsednik, mora tudi on svojo obrazložitev 
zapisati v zapisniku. Dokumente o delu komisije hrani 
zavarovalnica.  

7. Zdravniška komisija sama določi svoje stroške in jih 
zavarovalec in zavarovalnica krijeta v razmerju priznanja. 
V primeru iz 6. odstavka 7. člena krije stroške tisti, ki je 
zahteval novo določanje.  

Delež stroškov, ki jih mora zavarovalec kriti, je omejen na 
1% skupne zavarovalne vsote za primer smrti in 
invalidnosti, vendar pa največ 25% spornega zneska.  

 
C: Omejitve zavarovalnega kritja 

 
 16. člen 

Osebe, ki se ne morejo zavarovati 
 
1. Zavarovanja ni mogoče skleniti in zavarovanje v 

nobenem primeru ne velja za osebe, katerim je stalno 
popolnoma odvzeta delovna sposobnost, so osebe s 
težkimi živčnimi obolenji ali motnjami in duševno bolne 
osebe.  

 Popolna delovna nesposobnost je podana, če se od 
zavarovanca zaradi bolezni ali hibe z medicinskih vidikov 
ne more pričakovati opravljanje poklicne dejavnosti in se 
poklicna dejavnost tudi ne opravlja.  

2. Za tako osebo se zavarovalna pogodba ne sklene. Če 
zavarovanec v času trajanja zavarovalne pogodbe 
postane oseba, ki ne more biti zavarovana, preneha 
zavarovalno kritje in zavarovalna pogodba preneha 
veljati. 

 
17. člen 

Izključitve zavarovalnega kritja 
 
Iz zavarovanja so izključene nezgode, ki se zgodijo: 

1. pri upravljanju in vožnji z letali in zračnimi plovili vseh vrst 
in pri padalstvu; v kolikor se to ne nanaša na primere iz 4. 
odstavka 6. člena; 

2. pri udeležbi na športnih tekmovanjih z motornimi vozili 
(tudi pri ocenjevalnih vožnjah in rallyjih) in pri treningih za 
ta tekmovanja; 

3. pri udeležbi na regionalnih, državnih ali mednarodnih 
tekmovanjih na področju smučanja, smučarskih skokov, 
boba, sankanja kakor tudi na  uradnih treningih za ta 
tekmovanja;  

4. pri naklepnem poskusu ali storitvi kaznivega dejanja 
zavarovanca; 

5. zaradi dogodkov, ki so neposredno ali posredno povezani 
z vojnimi dogodki vseh vrst; 

6. zaradi notranjih nemirov, če se jih je zavarovanec udeležil 
na strani povzročiteljev nemirov; 

7. zaradi posrednega ali neposrednega delovanja: 
- ionizirajočih sevanj v smislu predpisov o zaščiti pred 

posledicami ionizirajočih sevanj,  
- jedrske energije; 

8. kot posledica srčnega infarkta ali kapi zavarovanca; srčni 
infarkt in kap v nobenem primeru ne veljata za nezgodo; 

9. zaradi motnje zavesti zavarovanca ali zaradi bistvenega 
zmanjšanja duševnih  sposobnosti zavarovanca zaradi 
vpliva alkohola, mamil ali zdravil;  

10. zaradi telesnih poškodb pri  zdravljenju in posegih, ki jih 
zavarovanec izvrši na svojem telesu ali jih pusti izvršiti, v 
kolikor povod za to ni bil zavarovalni primer. V kolikor je 
bil povod zavarovalni primer, se 7. točka tega člena ne 
upošteva.  

 
18. člen 

Omejitve zavarovalnega kritja 
 
1. Zavarovalnina se izplača le za posledice, ki so nastale 

zaradi nezgode (telesna poškodba ali smrt). 

2. Pri ugotavljanju stopnje trajne invalidnosti zaradi nezgode 
se odbije stopnja predhodne invalidnosti samo v primeru, 
če je bila pri nezgodi prizadeta telesna ali duševna 
funkcija, ki je bila prizadeta že prej. Predhodna 
invalidnost se določa v skladu z 2. in 3. odstavkom 7. 
člena.  

3. V kolikor so na posledice nezgode vplivale bolezni ali 
hibe, ki so obstajale že pred nezgodo, se zavarovalnina 
zmanjša sorazmerno glede na delež bolezni ali hibe, če 
ta delež znaša vsaj 25%.  

4. Za organsko pogojene motnje živčnega sistema se 
zavarovalnina izplača le, če in v kolikor je ta motnja 
nastala zaradi organske poškodbe, ki je posledica 
nezgode.  

 Duševne motnje (nevroze, psihonevroze) se ne štejejo za 
posledice nezgode.  

5. Pri medvretenčnih kilah (herniacija medvretenčnih 
ploščic) se zavarovalnina izplača le, če so posledica 
neposrednega mehanskega vpliva na hrbtenico in ne gre 
za poslabšanje bolezenskega stanja, ki je obstajalo že 
pred nezgodo.  

6. V primeru trebušnih in drugih kil vseh vrst se 
zavarovalnina izplača le, če so nastale zaradi 
neposrednega zunanjega mehanskega vpliva in niso 
dedno pogojene.  

 
D: Obveznosti zavarovalca 
 

19. člen 
Premija, zamuda pri plačevanju premij 

 
1. Zavarovalec je dolžan plačati prvo premijo ali enkratno 

premijo, vključno z vsemi spremljajočimi stroški in davki, 

ČLANARINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 2013



2424

SN1   SPLOŠNI POGOJI ZA NEZGODNO ZAVAROVANJE    

                                                                                                                                                                                           SN1-POG-02/10 
 

5

ob podpisu ponudbe. V primeru, da se zavarovalna 
pogodba ne sklene, se premija vrne v celoti.  
Plačilo prve ali enkratne premije je pogoj za sklenitev 
zavarovalne pogodbe (plačilo premije ob sklenitvi 
pogodbe).  
Če zavarovalni primer nastopi pred plačilom prve ali 
enkratne premije, je zavarovalnica prosta obveznosti 
izplačila zavarovalnine.  
Če zavarovalnica odstopi od pogodbe, ker prva premija ni 
plačana pravočasno, lahko zahteva povračilo stroškov, ki 
so zavarovalnici nastali v zvezi s pogodbo. 

2. Nadaljnje premije pa je zavarovalec dolžan plačati, 
vključno z vsemi spremljajočimi stroški in davki, do 
dogovorjenega roka. Delno plačilo premije se ne šteje kot 
plačilo premije.  

3. V primeru zamude pri plačilu premije je zavarovalec 
dolžan zavarovalnici povrniti vse stroške, ki nastanejo 
zaradi neplačila premije (npr. stroški opomina). 

4. Obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi 
dogovorjeno zavarovalnino pa preneha v primeru, če 
zavarovalec ne plača do zapadlosti zavarovalne premije, 
ki je zapadla po sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori 
kdo drug, ki je za to zainteresiran, po tridesetih dneh od 
dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno pismo 
zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, pri 
čemer pa ta rok ne more izteči prej, preden ne preteče 
trideset dni od zapadlosti premije. 

5. Zavarovalnica lahko po izteku roka iz 4. odstavka tega 
člena, če je zavarovalec v zamudi s plačilom premije, ki jo 
je treba plačati po sklenitvi pogodbe, oziroma druge in 
naslednjih premij, razdre zavarovalno pogodbo brez 
odpovednega roka, s tem da razdrtje zavarovalne 
pogodbe nastopi z iztekom roka iz prejšnjega odstavka in 
s prenehanjem zavarovalnega kritja, če je bil zavarovalec 
na to opozorjen v priporočenem pismu z obvestilom o 
zapadlosti premije in o prenehanju zavarovalnega kritja. 

 
20. člen 

Prijava nevarnostnih okoliščin, spremembe poklica ali 
zaposlitve zavarovanca ter posebnih nevarnosti 

zavarovanca 
 
1. Zavarovalec je ob sklenitvi zavarovalne pogodbe 

zavarovalnici dolžan prijaviti vse okoliščine, ki so 
pomembne za oceno nevarnosti in ki so mu znane ali mu 
niso mogle ostati neznane. Pomembne so tiste 
okoliščine, za katere je zavarovalnica postavila pisna 
vprašanja v ponudbi. 

2. Pri namernem zamolčanju ali namerni neresnični prijavi 
teh okoliščin lahko zavarovalnica v skladu z 932. členom 
Obligacijskega zakonika zahteva razveljavitev pogodbe in 
je prosta obveznosti. 

3. V kolikor pride do spremembe v ponudbi navedenega 
poklica ali zaposlitve zavarovanca, ukvarjanja s 
prostočasnimi aktivnostmi zavarovanca ali podatkov o 
drugih okoliščinah, ki jih je zavarovalnica pisno zahtevala, 
je to treba takoj prijaviti zavarovalnici. Vpoklici na redni 
vojaški rok, na civilno služenje vojaškega roka ter 
kratkoročne vojaške vaje ne veljajo kot sprememba 
poklicne dejavnosti ali zaposlitve.  

- Če je povečanje nevarnosti tolikšno, da 
zavarovalnica ne bi sklenila pogodbe, če bi bilo tako 

stanje takrat, ko je bila sklenjena, lahko odstopi od 
pogodbe. 

- Če pa je povečanje nevarnosti tolikšno, da bi bila 
zavarovalnica sklenila pogodbo samo proti večji 
premiji, če bi bilo tako stanje takrat, ko je bila 
sklenjena, lahko predlaga zavarovalcu novo višino 
premije. Če zavarovalec ne privoli v novo višino 
premije v štirinajstih dneh, ko prejme tak predlog, 
preneha pogodba po samem zakonu. 

- Če se je po sklenitvi zavarovalne pogodbe zmanjšala 
nevarnost, ima zavarovalec pravico zahtevati 
ustrezno zmanjšanje premije, šteto od dneva, ko je o 
zmanjšanju obvestil zavarovalnico. Če zavarovalnica 
ne privoli v zmanjšanje premije, lahko zavarovalec 
odstopi od pogodbe. 

4. Če nastane zavarovalni primer, preden je bila 
zavarovalnica obveščena o povečanju nevarnosti, ali 
potem, ko je bila o tem obveščena, vendar prej, preden je 
odstopila od pogodbe ali se z zavarovalcem sporazumela 
o povečanju premije, se zavarovalnina zmanjša v 
sorazmerju med plačanimi premijami in premijami, ki bi 
morale biti plačane glede na povečano nevarnost. 

 
21. člen 

Obveznosti pred oz. po nastopu zavarovalnega primera 
 
1. Obveznosti pred nastopom zavarovalnega primera 

 Zavarovanec mora kot voznik motornega vozila vedno 
imeti veljavno vozniško dovoljenje, ki je predpisano za 
vožnjo tovrstnega vozila v javnem prometu oz. mu ne 
sme biti izrečena prepoved vožnje. To velja tudi za vožnjo 
s tem vozilom izven javnega prometa. Ob kršitvi teh 
obveznosti je zavarovalnica prosta obveznosti izplačila 
zavarovalnine iz zavarovalne pogodbe.  

2. Obveznosti po nastopu zavarovalnega primera 

2.1. Nezgoda mora biti pisno prijavljena zavarovalnici 
takoj, najpozneje pa v roku enega tedna po nezgodi. 

2.2. Primer smrti je treba zavarovalnici prijaviti v roku 
treh dni, ne glede na to, da je nezgoda že bila 
prijavljena.  

2.3. Zavarovalnica ima pravico zahtevati, da truplo 
pregleda zdravnik, da se naredi obdukcija in da se 
truplo po potrebi ekshumira.  

2.4. Po nezgodi je zavarovanec dolžan takoj poiskati 
zdravniško pomoč in z zdravniško oskrbo 
nadaljevati do konca zdravljenja. Zavarovanec mora 
storiti vse za  preprečitev oz. zmanjšanje posledic 
nezgode. 

2.5. Po prejemu obrazca za prijavo nezgode ga je 
potrebno v celoti izpolniti in ga  nemudoma dostaviti 
zavarovalnici. Poleg tega je potrebno zavarovalnici 
posredovati vse zahtevane dokumente, informacije 
in  podatke v zvezi z nezgodo.  

2.6. Zdravnika ali zdravstveno ustanovo, ki zavarovanca 
zdravi, ter tiste zdravnike ali zdravstvene ustanove, 
pri katerih se je zavarovanec zdravil ali je bil na 
preiskavah iz drugih razlogov, je potrebno 
pooblastiti za posredovanje podatkov in poročil, ki 
jih zahteva zavarovalnica. Če je bila nezgoda 
prijavljena tudi Zavodu za zdravstveno zavarovanje, 
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je potrebno v smislu navedenih določil pooblastiti 
tudi zavod.  

2.7. Pristojne organe, ki obravnavajo nezgodni primer, je 
potrebno posebej pooblastiti za posredovanje 
podatkov, ki jih za reševanje potrebuje 
zavarovalnica.  

2.8. Zavarovalnica lahko zahteva, da zavarovanec 
opravi zdravniški pregled pri zdravnikih, ki jih določi 
sama.  

2.9. Če zavarovanje krije tudi bolnišnični dan in je bil 
zavarovanec hospitaliziran (2. odstavek 10. člena), 
mora zavarovanec zavarovalnici po odpustu iz 
bolnišnice poslati potrdilo o bivanju v bolnišnici, v 
katerem morajo biti navedeni naslednji podatki: 
polno ime in priimek zavarovanca, njegovi rojstni 
podatki, datum sprejema v bolnišnico in datum 
odpusta, ter diagnoza.  

2.10. V primeru dodatnega zavarovanja stroškov nezgode 
je zavarovalnici potrebno predati originalne račune.  

3.    Če zavarovalec krši obveznosti iz tega člena, je dolžan 
povrniti zavarovalnici škodo, ki jo ima zaradi tega. 

 
E: Ostala pogodbena določila 

 
22. člen 

Zavarovalna pogodba, sklepanje zavarovanja, 
zavarovalna doba, trajanje pogodbe 

 
1. Zavarovalna pogodba 
 Zavarovalno pogodbo sestavljajo ponudba za 

zavarovanje, zavarovalna polica ter splošni in posebni 
zavarovalni pogoji. 

2. Zavarovalna doba 
 Če zavarovalna pogodba ni sklenjena za krajši čas, velja 

za zavarovalno dobo obdobje enega leta. 

3. Trajanje pogodbe 
 Zavarovalna pogodba velja za čas, ki je določen v 

zavarovalni polici. Če pogodba na podlagi dogovora traja 
vsaj eno leto, se pogodba podaljša vsakokrat za eno leto, 
če se ne odpove tri mesece pred potekom. Če je trajanje 
pogodbe krajše kot eno leto, se pogodba konča brez 
odpovedi.  

 Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po 
preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom 
šestih mesecev odstopiti od pogodbe s tem, da to pisno 
sporoči zavarovalnici.  

 
23. člen 

Odpoved, prenehanje pogodbe 
 
1. Odpoved po nastopu zavarovalnega primera 

1.1. Po nastopu zavarovalnega primera lahko 
zavarovalec pogodbo odpove, če zavarovalnica 
zavrne zahtevek za izplačilo zavarovalnine ali 
zavlačuje s priznanjem.  

V teh primerih lahko zavarovalec poda odpoved v 
roku enega meseca 
- po zavrnitvi zahtevka za izplačilo 

zavarovalnine; 
- po pravnomočnosti sodbe v primeru pravnega 

spora pred sodiščem; 

- po vročitvi odločitve zdravniške komisije (15. 
člen); 

- po zapadlosti plačila zavarovalnine v primerih 
iz 14. člena.  

Odpoved se lahko uveljavlja s takojšnjo 
veljavnostjo ali ob koncu tekočega zavarovalnega 
obdobja.  

1.2. Zavarovalnica lahko pogodbo odpove po nastopu 
zavarovanega primera, če je izplačala 
zavarovalnino ali priznala vsaj temelj obveznosti 
izplačila ali če je zavarovalec zahtevek za 
zavarovalnino uveljavljal z zvijačo.  

 Odpoved je potrebno podati v roku enega meseca: 
- po izplačilu zavarovalnine; 
-      po priznanju temelja obveznosti izplačila;  
- po zavrnitvi zahtevka za izplačilo 

zavarovalnine, ki se je uveljavljal z zvijačo. 

Odpoved po izplačilu zavarovalnine ali priznanju 
temelja obveznosti izplačila se lahko poda samo z 
upoštevanjem enomesečnega odpovednega roka.  
Odpoved zaradi zavrnitve zahtevka, ki se je  
uveljavljal z zvijačo, zavarovalnica lahko izreče 
takoj.  

1.3.  Zavarovalnica ima pravico do premije, ki se      
nanaša na dobo do preteka pogodbe. 

2. Če pogodba preneha, ker zavarovanec postane 
oseba, ki je ni mogoče več zavarovati, v smislu 16. 
člena teh pogojev, ali se pogodba razdre predčasno, 
zavarovalnici pripada premija le za do tedaj pretečeni 
čas trajanja pogodbe.  

3. Če je zavarovalnica glede na dogovorjeni čas trajanja 
pogodbe obračunala znižano premijo, lahko pri 
predčasni prekinitvi pogodbe zahteva poplačilo 
zneska, za katerega bi morala biti premija višja, če bi 
bila pogodba sklenjena le za obdobje, kot je dejansko 
veljala.  

 
24. člen 

Pravni položaj pogodbenih strank 
 
1. Nezgodno zavarovanje se lahko sklene za nezgode, ki se 

zgodijo zavarovalcu ali za nezgode, ki se zgodijo drugim 
osebam.  

 Zavarovanje za nezgode, ki se zgodijo drugi osebi, se 
šteje kot zavarovanje, ki se nanaša na drugo osebo. 

 Če zavarovalec na svoj račun sklene zavarovanje za 
nezgode, ki se nanašajo na drugo osebo, je za veljavnost 
take pogodbe potrebno njegovo pisno soglasje. Če ta 
druga oseba ni opravilno sposobna ali je omejena v svoji 
opravilni sposobnosti in je zavarovalec njen zastopnik 
glede predmetnih zadev, zavarovalec ne more zastopati 
te osebe pri izdaji pisnega soglasja.  

2. Vsa določila, ki so sprejeta za zavarovalca, smiselno 
veljajo tudi za zavarovance in tiste osebe, ki uveljavljajo 
zahtevke iz zavarovalne pogodbe. Te osebe so poleg 
zavarovalca odgovorne za izpolnitev obveznosti, 
zmanjševanje škode in reševanje.  
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25. člen  

Osebni podatki 
 

1. Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi 
naslova svojega prebivališča oziroma sedeža ali svojega 
imena oziroma firme v roku 15 dni od dneva 
spremembe. 

2. Če je zavarovalec spremenil naslov prebivališča oziroma 
sedež ali svoje ime oziroma firmo, pa tega ni sporočil 
zavarovalnici, zadošča, da zavarovalnica obvestilo, ki ga 
mora sporočiti zavarovalcu (oziroma zavarovancu), 
pošlje na naslov njegovega zadnjega znanega 
prebivališča ali sedeža ali ga naslovi na zadnje znano 
ime oziroma firmo. 

 
26. člen 

Uporaba predpisov in pravno varstvo 
 

1. Za razmerja med zavarovalnico, zavarovalcem, 
zavarovancem, upravičencem in ostalimi osebami, ki 
niso urejeni s temi pogoji, se uporabljajo določila 
Obligacijskega zakonika. 

2. Če se za zavarovanje uporabljajo tudi posebni pogoji 
oziroma klavzule, se v primeru nasprotja med splošnimi 
pogoji in posebnimi pogoji oziroma klavzulami 
uporabljajo določila posebnih pogojev oziroma klavzul. 

3. Nadzorna organa:  
 Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana; 

 Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), Praterstraße 23, 
1020 Wien, Österreich. 

 
27. člen 

Pristojnost v primeru spora 
 

Spore med zavarovalnico, zavarovalcem, zavarovancem in 
upravičencem rešuje sodišče, pristojno po sedežu podružnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
28. člen 

Izvensodno reševanje sporov 
 

1. Zavarovalnica vzpostavlja shemo izvensodnega 
reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev 
in potrošniki pri Slovenskem zavarovalnem združenju v 
skladu s Pravilnikom o delu mediacijskega centra in 
postopku mediacij pri Slovenskem zavarovalnem 
združenju v vsakokratnem veljavnem besedilu. 

2. Zavarovalnica se bo udeležila mediacijskega postopka, 
če spora ne bo možno rešiti v predpravdnem postopku v 
okviru pritožbenega postopka zavarovalnice. 

 
29. člen 

Oblika obvestil, podajanje izjav 
 

Vsa obvestila in izjave so obvezujoče le, če so v pisni obliki. 
 
PRILOGA B  
Rentna tabela: 
je določena na podlagi avstrijske tablice smrtnosti ÖVM 80/82 
in letne obrestne mere 3 % (8. odstavek  7. člena). 
 
Letno izplačilo v obliki mesečne (začetek meseca) 
doživljenjske rente na osnovi  rentnega kapitala v višini 
1.000,- evrov. 
 
Starost 75 76 77 78 79 80 

 
Letna 
renta v 
evrih 

 

 
155,31 

 
163,71 

 
172,68 

 
182,27 

 
192,58 

 
203,62 
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Splošni pogoji nezgodnega zavarovanja se uporabljajo v primeru, če v Posebnih pogojih, navedenih v nadaljevanju, ni urejeno drugače. 
 
 
1. Oblike zavarovanj 

Zavarovalna pogodba je – odvisno od dogovorjene oblike 
zavarovanja – sklenjena kot kolektivno nezgodno 
zavarovanje 
-  brez navedbe imena in priimka ali 
-  z navedbo imena in priimka zavarovancev. 

2. Skupne določbe 
2.1 Dogovorjene zavarovalne vsote so 

-  fiksne zavarovalne vsote ali 
- mnogokratnik (del) letnega dohodka posameznih 
zavarovancev. 

2.2 Letni dohodek 
2.2.1 Opredelitev pojmov 

Seštejejo se vse plače delavcev, provizije in 
ostala nadomestila, ne glede na njihovo 
oznako (npr. dodatek za posebne pogoje pri 
delu, dodatek za terensko delo, potni stroški 
itd.). 
Ne prištejejo se npr. jubilejne nagrade, 
dodatki za primer nesreče ali bolezni. 

2.2.2 Letni dohodek kot zavarovalna vsota 
V letni dohodek zavarovanca se štejejo 
njegovi dejanski dohodki, ki jih je prejel v 
času 12 mesecev pred dnevom nesreče. Če v 
tem obdobju ni imel neprekinjenega 
delovnega razmerja, se upošteva letni 
dohodek primerljivega delavca. 

2.2.3 Kot maksimalni navadni letni dohodek, ki je 
osnova izračuna zavarovalnine kot tudi 
izračuna premije, v skladu s točko 2.2.1 za 
posameznega zavarovanca znaša  
109.010,00 EUR. 

2.3 Tveganje letalskega potnika 
Če več zavarovancev, ki so zavarovani v okviru iste 
zavarovalne pogodbe, uporablja isto letalo, je 
maksimalni znesek zavarovalnin za tveganje 
letalskega potnika (4. točka 6. člena  Splošnih pogojev 
za nezgodno zavarovanje)   2.180.186,00 EUR. 
Če vsota zahtevkov teh zavarovancev prekorači 
znesek 2.180.186, 00 EUR, se zavarovalnina za 
vsakega posameznega zavarovanca zmanjša v 
razmerju vsote posameznih pogodbenih zahtevkov do 
tega zneska. 

2.4 Prenehanje zavarovalnega kritja 
Zavarovanje preneha z dnem, ko delavcu preneha 
delovno razmerje ali ko, da zavarovanec pisno izjavo, 
da ne želi biti več nezgodno zavarovan. 

3. Kolektivno nezgodno zavarovanje brez navedbe imena in 
priimka 
3.1 Zavarovane osebe 

V kolikor je mogoče skleniti zavarovanje v skladu s 16. 
členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje, 
so zavarovane vse osebe, ki sodijo v isti nevarnostni 

razred in so zavarovane v enakem zavarovalnem 
obsegu. Zavarovanci morajo biti razvrščeni v ustrezni 
nevarnostni razred tako, da v primeru nesreče ni 
dvoma o  določitvi nevarnostenga razreda. 

3.2 Obračun in plačilo premij 
3.2.1 Obračun premije se izvaja na način in v rokih, ki 

so navedeni na polici. 
V primeru, ko je zavarovanje sklenjeno brez 
navedbe imena in priimka zavarovancev in je 
dogovorjen končni obračun premije ob izteku 
zavarovalnega leta, se premija obračuna glede 
na začetno število delavcev, zaposlenih pri 
zavarovalcu na dan, ko je sklenjeno 
zavarovanje. Ob izteku zavarovalnega leta se 
naredi končni obračun premije glede na 
povprečno število delavcev v preteklem 
zavarovalnem letu. Zavarovalec mora na 
zahtevo zavarovalnice v roku meseca dni od 
prejema zahteve predložiti zavarovalnici 
natančne podatke o številu vseh delavcev na 
zadnji dan vsakega meseca preteklega 
zavarovalnega leta. Povprečno število 
zavarovancev v zavarovalnem letu se ugotovi 
tako, da se seštejejo podatki o delavcih po 
mesecih  in se dobljeno število deli z dvanajst. 
Če se pri obračunu ugotovi, da je povprečno 
število delavcev večje, kot je navedeno v polici, 
je zavarovalec dolžan doplačati razliko v 
premiji. Če je število delavcev manjše, mora 
zavarovatelj vrniti preveč plačano premijo. 
Če je dogovorjen mesečni obračun premije 
glede na dejansko število delavcev, se za 
zavarovanca, ki se vključi v zavarovanje po 
datumu, ki je v polici naveden kot začetek 
zavarovanja, plača toliko dvanajstin letne 
premije, kolikor mesecev je še do izteka 
zavarovalnega leta. 

3.2.2 Če zavarovalec ne posreduje zahtevanih 
podatkov pravočasno, zavarovalnica lahko 
naknadno iztoži predložitev podatkov ali pa 
izterja dodatno premijo. Ta dodatna premija 
znaša, če zahtevani podatki zadevajo prvo 
letno premijo ali premijo za dobo zavarovanja 
do enega leta, toliko kot prvič določena premija, 
sicer pa toliko kot premija za neposredno 
predhodno zavarovalno leto z vidika 
zavarovalnega leta, ki je predmet obračuna. Če 
se podatki predložijo naknadno, vendar še v 
roku dveh mesecev po prejemu zahteve za 
plačilo dodatne premije, mora zavarovalnica 
povrniti morebiti preveč plačani znesek. 

3.2.3 Pravica zavarovatelja do vpogleda 
Zavarovalnica lahko preveri podatke 
zavarovalca. Zavarovalec je dolžan omogočiti 
zavarovatelju vpogled v svojo evidenco, iz 
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katere je možno ugotoviti dejansko število 
delavcev. 

4. Kolektivno nezgodno zavarovanje z navedbami imena in 
priimka 
4.1 Zavarovane osebe 

V kolikor je mogoče skleniti zavarovanje v skladu s 16.  
členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje, 
so zavarovane vse osebe, katerih imena, datumi 
rojstva, poklici in naslovi ter želena zavarovalna vsota 
so sporočeni zavarovalnici. 

4.2 Prijava in odjava 
Za osebe, ki se vključijo v zavarovanje po datumu, ki 
je v polici naveden kot začetek zavarovanja, začne 
zavarovanje veljati po odobrtivi zavarovalnega kritja s 
strani zavarovalnice. 
Osebe, ki ne želijo biti več zavarovane, morajo to 
predhodno sporočiti zavarovalnici. 
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HV5 – Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti  
  

 Stran 1 od 16 HV5–05/07 

V tekstu se pri sklicevanjih na posebna mesta v pogojih uporablja enostavno SPZO (za splošne pogoje) in DPZO (za dopolnilne 
pogoje). Splošni pogoji za zavarovanje pred odgovornostjo (SPZO) se uporabljajo v primerih, ko v Dopolnilnih pogojih za 
zavarovanje pred odgovornostjo (DPZO) ni posebnega predpisa. Za zavarovanja sklenjena po teh pogojih se uporabljajo tudi 
Splošni pogoji za premoženjska zavarovanja. 
 
KAZALO VSEBINE 
 
I. Splošni pogoji za zavarovanje pred odgovornostjo (SPZO) 
 
1. člen    Zavarovalni primer in zavarovalno kritje 
2. člen    Povečanje nevarnostnih okoliščin 
3. člen    Geografsko območje zavarovalnega kritja 
4. člen    Časovna omejitev veljavnosti zavarovalnega kritja 
5. člen    Zavarovalna vsota 
6. člen    Zavarovalno kritje za premoženjsko škodo zaradi 

onesnaženja okolja (ekološka škoda) 
7. člen    Izključitve zavarovalnega kritja 
8. člen    Obveznosti; pooblastilo zavarovalnica 
9. člen    Odstop pravic iz zavarovanja 
10. člen  Zavarovanje na tuj račun 
11. člen   Čas zavarovanja; premija, začetek zavarovalnega 

kritja; ureditev premije 
12. člen  Trajanje pogodbe, odpoved, izpad tveganja 
13. člen   Sodna pristojnost 
14. člen   Pisna oblika izjav zavarovalca 
 
II. Dopolnilni pogoji za zavarovanje odgovornosti (DPZO) 
 
Poglavje A:  Splošna pravila za vse nevarnostne vire v 

proizvodnih dejavnostih 
 
1. člen Razširitev zavarovalnega kritja 
2. člen Odgovornost za izdelke 
3. člen Zavestna kršitev predpisov 
4. člen Prevzem podjetja 
 
Poglavje B:  Dopolnilna pravila za posebna tveganja 
 
 
1. člen Čiste premoženjske škode 
2. člen Priključni železniški tiri in najeti skladiščni železniški 

prostori  
3. člen Gradbeništvo in podobna dejavnosti 
4. člen Delavnice za popravila motornih vozil in podobna podjetja 
5. člen Dimnikarji 
6. člen Kmetijski in gozdarski obrati 
7. člen Nastanitvena dejavnost 
8. člen Kopališča 
9. člen Zdravniki, zobozdravniki, veterinarji (klinike za živali) 
10. člen Bolnišnice, zdravilišča, sanatoriji, zdravstveni domovi,
 domovi za ostarele in podobno 
11. člen Hišna in zemljiška posest 
12. člen Reja živali 
13. člen Vodna plovila 
14. člen Društva 
15. člen Gasilci in protipoplavne enote 
16. člen Odgovornost zasebnika 
17. člen Razširjena odgovornost zasebnika 
18. člen Vzgoja 
19. člen Specializirane šole 
20. člen Specializirani učitelji/inštruktorji 
21. člen Politične skupnosti 
22. člen Cerkve, verske občine 
 

Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti (SPZO) 
 

1. člen 
Zavarovalni primer in zavarovalno kritje 

 
1. Zavarovalni primer 
 

1.1. Zavarovalni primer je škodni dogodek, ki izhaja iz 
zavarovanega tveganja za katerega odgovarja 
zavarovalec na podlagi zakonske odškodninske 
odgovornosti  in na podlagi katerega bi lahko tretje 
osebe uveljavljale zahtevek proti zavarovalcu zaradi 
nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče). 

  

1.2. Serijska škoda 

Več škodnih dogodkov z istim vzrokom predstavlja en 
zavarovalni primer. En zavarovalni primer so tudi 
škodni dogodki, utemeljeni na enakih časovno 
povezanih vzrokih, če so ti vzroki pravno, 
gospodarsko ali tehnično povezani. 

 

2. Zavarovalno kritje 
 

2.1 V zavarovalnem primeru prevzame zavarovalnica 
 

2.1.1 izpolnitev odškodninskih zahtevkov tretjih oseb 
na podlagi civilnopravnih zakonskih določb o 
odgovornosti za osebne škode ali premoženjske 
škode, ki so posledica smrti, telesnih poškodb oz. 
okvare zdravja oseb ali poškodovanja oz. 
uničenja stvari 

 

2.1.2 stroške ugotavljanja obveznosti in obrambe pred 
odškodninskimi zahtevki, ki jih uveljavljajo tretje 
osebe v okviru 5. točke 5. člena.   

 

2.2 Obveznosti za nadomestilo škode iz izgube ali 
izginotja stvari so  zavarovane le tedaj, ko je bilo to 
posebej dogovorjeno in je v Dopolnilnih pogojih za 
zavarovanje pred odgovornostjo (DPZO) to 
predvideno. V takšnih primerih se uporabljajo določila 
o premoženjski škodi.   

 

2.3 Osebna škoda pomeni smrt, telesne poškodbe ali 
okvara zdravja ljudi. Premoženjska škoda pomeni 
poškodovanje ali uničenje stvari. 

 

2.4 Izguba, sprememba ali nerazpoložljivost podatkov na 
elektronskih pomnilnih medijih niso premoženjske 
škode. 

 

2.5 Zavarovalno kritje je podano samo za tiste osebne 
škode pri katerih je dokazana trajna zmanjšana 
izguba splošne delovne sposobnosti (invalidnost) vsaj 
v višini 3%. Subjektivne težave v smislu zmanjšanja 
motorične mišične moči, mravljinčenja, bolečin in 
oteklin na mestu poškodbe, se pri določanju odstotka 
invalidnosti ne upoštevajo. Za ocenitev stopnje 
invalidnosti mora oškodovanec zavarovalnici predložiti 
ustrezno medicinsko dokumentacijo. Stopnja 
invalidnosti se določi po končanem zdravljenju, ko se 
posledice poškodb ustalijo, torej ko po zdravniški 
presoji ni mogoče pričakovati, da bi se stanje 
izboljšalo ali poslabšalo. 
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2. člen 
Povečanje nevarnostnih okoliščin 

 
1. Zavarovanje zajema tudi povečanje in razširitev 

zavarovanega tveganja, če je le to povezano s poklicem 
ali gospodarsko dejavnostjo. 

 
2. Če je zvišanje zavarovanega tveganja povzročila 

sprememba ali uvedba novih predpisov (norm), lahko 
zavarovalnica v roku enega leta od začetka veljavnosti 
predpisa s priporočenim pismom: 

 
2.1 ponudi zavarovalcu spremembo zavarovalne 

pogodbe ali 

2.2 odpove zavarovalno pogodbo z upoštevanjem 
enomesečnega odpovednega roka. 

 
Ponudba za spremembo zavarovalne pogodbe velja za 
sprejeto, če v času 14 dni po prejemu ni pisno zavrnjena. 
 
Pri zavrnitvi ponudbe velja zavarovalna pogodba kot 
odpovedana s strani zavarovalca. V tem primeru se 
zavarovalna pogodba konča 14 dni po prejemu zavrnitve 
ponudbe. 
 
V ponudbi za spremembo pogodbe mora zavarovalnica izrecno 
opozoriti pravne posledice v zvezi s spremembo in odpovedjo 
pogodbe. 
 
Za obračun premije se smiselno uporabljajo določila od 5. do 7. 
točke, 12. člena. 
 

3. člen 
Geografsko območje veljavnosti kritja 

 
1. Zavarovalno kritje se nanaša na škodne dogodke, ki 

nastanejo v Republiki Sloveniji. Zavarovanje ne krije 
odškodninskih zahtevkov iz škod, ki se uveljavljajo s tožbo 
po ameriški (ZDA), kanadski ali avstralski zakonodaji – ne 
glede na sodno pristojnost. 

 
2. Odškodninske obveznosti (regresne obveznosti) do 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje so zavarovane tudi 
takrat, ko škodni dogodek nastane v tujini. 

 
4. člen 

Časovna omejitev veljavnosti zavarovalnega kritja 
 

1. Zavarovanje zajema škodne dogodke, ki so nastali v času 
veljavnosti zavarovalnega kritja. 

 
Škodni dogodki, ki so nastali med veljavnostjo 
zavarovalnega kritja in katerih vzrok izvira iz časa pred 
sklenitvijo zavarovalne pogodbe, so kriti le v primeru, da 
zavarovalec ali zavarovanec do sklenitve zavarovalne 
pogodbe ni vedel za vzrok, ki je povzročil škodni dogodek. 

 
2. Za serijsko škodo velja, da je nastopila v trenutku, v 

katerem je nastal prvi škodni dogodek serije, pri čemer 
velja obseg zavarovalnega kritja, ki je dogovorjen v času 
prvega škodnega dogodka. Če zavarovalnica odpove 
zavarovalno razmerje v skladu z 12. členom ali pri 
prenehanju tveganja, obstaja zavarovalno kritje za 
množično škodo ne samo za škodne dogodke v času 
veljavnosti zavarovalnega kritja, ampak tudi za škodne 
dogodke, ki nastopijo po končanju pogodbe. 

 

Če je prvi škodni dogodek serije nastopil pred sklenitvijo 
zavarovalne pogodbe in zavarovalcu ni znano o nastopu 
množične škode, velja, kot da je nastopila množična škoda 
ob prvem škodnem dogodku, ki je padel v čas veljavnosti 
zavarovalnega kritja, če pred tem časom ne obstaja drugo 
zavarovalno kritje. 

 
Če je prvi škodni dogodek serije nastopil med prekinitvijo 
zavarovalnega kritja in zavarovalcu ni bilo znano o 
nastopu serijske škode, potem velja, kot da je množična 
škoda nastopila ob prvem škodnem dogodku, ki je padel v 
čas ponovnega začetka veljavnosti zavarovalnega kritja. 

 
3. Pri osebni škodi velja v primeru dvoma, da je zavarovalni 

primer nastal takrat, ko je zdravnik prvič ugotovil okvaro 
zdravja.   

 
5.  člen 

Zavarovalna vsota 
 
1. Zavarovalna vsota predstavlja zgornjo mejo obveznosti  

zavarovalnice (limit kritja) za zavarovalni primer v smislu 1. 
točke 1. člena, in sicer tudi takrat, ko zavarovalno kritje 
nanaša na odškodninske zahtevke več oseb, ki so 
upravičene do nadomestila škode. 

 
Če je zavarovalna vsota dogovorjena, potem velja tako za 
osebno in premoženjsko škodo skupaj. 

 
2. Zavarovalnica  plača za zavarovalne primere, ki so 

nastopili v času zavarovalnega leta, največ trikratno vsoto 
(agregat) vsakokrat določene zavarovalne vsote, če ni 
drugače dogovorjeno. 

 
3. Pri plačilu varščine ali sodnega pologa, ki ju mora 

zavarovalec izvesti po sili zakona ali sodne odločbe za 
kritje odškodninskega zahtevka, je zavarovalnica 
udeležena v istem obsegu kot pri nadomestilu odškodnine. 

 
4. Če mora zavarovalec plačati rentna plačila in kapitalizirana 

vrednost rente presega zavarovalno vsoto ali znesek 
zavarovalne vsote, ki je preostal po odbitku drugih plačil iz 
istega zavarovalnega primera, se renta, ki se mora plačati, 
nadomesti samo v razmerju zavarovalne vsote oz. 
njenega preostalega zneska do kapitalizirane vrednosti 
rente. Kapitalizirana vrednost rente se za ta namen 
izračuna na osnovi avstrijskih tablic smrtnosti in letne 
obrestne mere 3% (glej tablice smrtnosti). 

 

5. Stroški reševanja; drugi stroški 
 

5.1. Zavarovanje zajema tudi nadomestilo stroškov 
reševanja zahtevkov. 

 

5.2. Zavarovanje glede na okoliščine krije tudi potrebne 
sodne in zunaj sodne stroške ugotavljanja 
odškodninske odgovornosti in obrambe pred 
odškodninskimi zahtevki tretjih oseb, in sicer tudi, če 
se zahtevek izkaže za neupravičenega. 

 

5.3. Zavarovanje obsega tudi stroške obrambe v 
kazenskem ali disciplinskem postopku, ki je voden po 
navodilu zavarovalnice (glej 1.5. točko 8. člena). 

 

Stroški za reševanje zahtevka v skladu s točkami od 5.1 
do 5.3 tega člena in obresti štejejo za del odškodnine in jih 
zavarovalnica zato odšteje od zavarovalne vsote  
(vračunajo v zavarovalno vsoto). 

 



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E  -  Z A K O N O D A J A  I N  U R A D N E  O B J A V E 31O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E  -  Z A K O N O D A J A  I N  U R A D N E  O B J A V E 31

ČLANARINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 2013

 
 
HV5 – Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti  
  

 Stran 3 od 16 HV5–05/07 

6. Če rešitev odškodninskega zahtevka, ki ga zahteva 
zavarovalnica na osnovi priznanja, poplačilom ali 
poravnave, ne uspe zaradi nasprotovanja zavarovalca in 
če zavarovalnica s priporočenim pismom izjavi, da je 
pripravljena plačati svoj pogodbeni del odškodnine in 
stroškov za poplačilo oškodovanca, zavarovalnica ni 
dolžna plačati dodatne razlike odškodninskega zahtevka, 
po omenjeni izjavi nastalih stroškov pri glavni izterjavi, 
obrestih in stroških. 

 
6. člen 

Zavarovalno kritje za premoženjsko škodo zaradi 
onesnaženja okolja 

 
Odškodninski zahtevki iz naslova premoženjske škode zaradi 
onesnaženja okolja – vključno s škodo na zemlji ali vodah – 
obstaja zavarovalno kritje samo na osnovi posebnega 
dogovora in obračuna dodatne premije v skladu z naslednjimi 
pogoji:  
 

1. Onesnaženje okolja pomeni škodovanje lastnostim zraka, 
zemlje ali vode zaradi  emisij. 

 

2. Zavarovalno kritje za premoženjsko škodo zaradi 
onesnaženja okolja –  vključno s škodo na zemlji ali vodah 
– obstaja, če je onesnaženje okolja povzročil  posamezen, 
nenaden, nepredviden in nenamerem dogodek, ki 
predstavlja odmik od pravilnega obratovanja brez 
nepotrebnih motenj.  

 

Zavarovalno kritje ne obstaja, če se onesnaženje okolja 
povzroči zaradi več po učinku podobnih si dogodkov 
(kapljanje, izhlapevanje), ki pri posameznem dogodku te 
vrste  sicer ne bi nastopili. 

 

V tem primeru se 11. točka 7. člena ne uporablja. 
 

3. Posebni dogovor za zavarovalno kritje v skladu s 2. točko: 
 

3.1. Zavarovalni primer 
 

3.1.1. Zavarovalni primer je za razliko od 1. točke  1. 
člena, prva dokazana ugotovitev onesnaženja 
okolja, iz katerega nastanejo ali bi lahko nastali 
odškodninski zahtevki proti zavarovalcu.  

 
3.1.2. Serijska  škoda 

 

Za razliko od 1.2. točke 1. člena, velja več 
onesnaženj, ki so nastali zaradi istega vzroka, 
kot en zavarovalni primer. Nadalje velja za en 
zavarovalni primer tisti škodljivi vplivi na okolje, 
ki so jih sprožili enaki dogodki, če med temi 
dogodki obstaja pravna, gospodarska ali 
tehnična povezava. 

 

3.2. Geografsko območje veljavnosti 
 

Zavarovalno kritje obstaja za razliko od 3. člena, če 
so škodljive posledice onesnaženja v okolju nastopile 
v Sloveniji. 

 

3.3. Časovno področje veljavnosti 
 

Za razliko od 4. člena zajema zavarovalno kritje 
samo tista onesnaženja okolja, ki so ugotovljena med 
trajanjem zavarovalnega kritja ali najkasneje dve leti 
potem, ko je zavarovalno kritje prenehalo (točka 
3.1.1), če se je zgodil vzrok za dogodek med 
trajanjem zavarovalnega kritja. 

 

Onesnaženje okolja, ki je sicer bilo ugotovljen med 
trajanjem zavarovalnega kritja in ki je nastalo kot 
posledica dogodka pred sklenitvijo zavarovalne 
pogodbe, je zavarovan le takrat, če se je ta dogodek 
zgodil najmanj dve leti pred sklenitvijo zavarovalne 
pogodbe in če dogodek ali škodljiv vpliv na okolje do 
sklenitve zavarovalne pogodbe zavarovalcu ali 
zavarovalcu ni bil znan in tudi ni mogel biti znan.  

  
Smiselno se uporablja določilo  2. točke 4. člena. 

 
3.4. Obveznosti 

 

Zavarovalec je dolžan, 
 

3.4.1. da upošteva zadevne zakone, odredbe, uradne 
predpise in zahteve organov ter s tem 
povezane norme, navodila in smernice ustanov 
za vodno gospodarstvo; 

 

3.4.2. da strokovno vzdržuje ali naroči vzdrževanje 
strojev in drugih naprav, ki ogrožajo okolje. 
Nujna popravila ter vzdrževalna dela se morajo 
izvršiti brez odlašanja. 

 

Najmanj vsakih pet let – če ni drugačnega 
zakonskega ali uradnega predpisa za krajši rok 
– morajo strokovnjaki preveriti te stroje in 
naprave. Ta rok začne teči ne glede na začetek 
zavarovalnega kritja z začetkom obratovanja ali 
njihovim zadnjim preverjanjem. 

 

3.5. Zavarovalno kritje ne obstaja – razen če ni drugače 
dogovorjeno – za čistilne naprave odpadnih vod,  
druge čistilne naprave in naprave za ravnanje z 
odpadki; nadalje za začasno skladiščenje nevarnih 
odpadkov in končno skladiščenje (deponiranje) 
odpadkov vseh vrst. 

 
7. člen 

Izključitve zavarovalnega kritja 
 
1. Zavarovanje v skladu s 1. členom ne krije: 
 

1.1. odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz garancije za 
napake ali jamstva za pomanjkljivosti; 

1.2. zahtevkov, ki na osnovi pogodbe ali posebne 
privolitve presegajo obseg zakonske obveznosti 
nadomestila škode; 

1.3. izpolnitev pogodbe ali nadomestna storitev, ki se 
izvaja namesto izpolnitve. 

 
2. Zavarovanje ne krije odškodninske odgovornosti oseb, ki 

so škodo, katero od njih uveljavlja tretja oseba povzročile 
nezakonito in naklepno. Enakovredno naklepu se šteje: 

 
2.1. dejanje ali opustitev dejanja, pri katerem se je 

pričakovalo verjeten nastop škode, vendar je bil le-ta 
vzet v zakup (npr. z obzirom na izbiro načina dela s 
prihrankom na stroških in času);    

2.2. vedenje o pomanjkljivosti ali škodljivosti izdelanega 
ali dobavljenega blaga ali opravljenih del. 

 
3. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov za katere 

so odgovorni delavci državnih organov in državni organi ali 
izvajalci pri opravljanju javnih pooblastil. 
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4. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode, ki 
je v neposredni ali posredni zvezi z delovanjem jedrske 
energije, zlasti: 

 

4.1. z reakcijami jedrskih goriv, ki se lahko cepijo ali 
spojijo; 

4.2. s sevanjem radioaktivnih snovi in učinkovanjem 
radioaktivnih žarkov, ki nastanejo s pospešitvijo 
nabitih delcev; 

4.3. s kontaminacijo zaradi radioaktivnih snovmi. 
 
5. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode, ki 

jih povzroči zavarovalec ali za njega zaposlena oseba s 
posedovanjem ali uporabo: 

 
5.1. zračnih plovil in naprav za letenje, 

5.2. vodnih plovil na motorni pogon, 

5.3. motornih vozil ali priklopnikov, ki morajo glede na 
svoj način konstrukcije in opreme ali glede na 
uporabo v okviru zavarovanega tveganja nositi ali 
dejansko nosijo uradno predpisane registrske 
oznake.  Ta izključitev kritja se ne nanaša na 
uporabo motornih vozil kot vira energije na 
določenem kraju. 

 
Pojem zrakoplova in letalne naprave se razlaga v smislu 
Zakona o letalstvu, pojem motornega vozila, prikolice in 
registrske tablice pa v smislu Zakona o varnosti cestnega 
prometa, oba v vsakokrat veljavnem besedilu. 

 
6. Zavarovalno kritje ne obstaja za škodo, ki je povzročena 
 

6.1. zavarovalcu (zavarovancem) samemu (samim); 

6.2. svojcem zavarovalca (kot svojci veljajo zakonec, 
sorodnik v ravni navzgornji in navzdolnji liniji, tast in 
tašča, nadomestni starši in mačeha in očim ter brat in 
sestra; izvenzakonska skupnost je v svojem učinku 
izenačena z zakonsko); 

6.3. družbenikom zavarovalca in njegovim svojcem (točka 
6.2) 

6.4. družbam, pri katerih imajo deleže zavarovalec ali 
njegovi svojci (točka 6.2), in sicer v obsegu 
sorazmernega deleža zavarovalca in njegovih 
svojcev (točka 6.2) v teh družbah. 

 
Pri pravnih osebah, poslovno nesposobnih ali omejeno 
poslovno sposobnih osebah so njihovi zastopniki in svojci 
izenačeni z zavarovancem in njegovimi svojci. 

 
7. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode, ki 

nastanejo zaradi sprememb dedne zasnove človeških 
celic ali embrionov, ne glede na to, ali so spremembe 
posledica  prenosa ali posrednega učinka transgene 
dedne zasnove ali neposrednega genskotehničnega ali 
razmnoževalnotehničnega posega.  

  
Zavarovanje nadalje ne krije odškodninskih odgovornosti 
iz škod v zvezi z genskotehnično spremenjenimi 
organizmi. 

 
8. Zavarovalnica ne nudi zavarovalnega kritja za škodo, ki 

nastane zaradi nasilnih dejanj, ki jih storijo države, ali so 

storjeni proti državam in njihovim organom, zaradi nasilnih 
dejanj političnih in terorističnih organizacij, nasilnih dejanj 
ob priliki zborovanj, manifestacij in sprevodov ter nasilnih 
dejanj ob priliki stavk in zaporah. 

 

9. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode 
na stvareh ali  delih, ki jih je izdelal ali dobavil zavarovalec 
(ali po njegovem naročilu ali za njegov račun tretja oseba), 
katere vzrok tiči v izdelavi ali dobavi. 

 
10. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode na 
 

10.1. stvareh, ki si jih je zavarovalec ali oseba, ki deluje v 
njegovem imenu, sposodila, najela, vzela na 
leasing ali zakup; 

10.2. stvareh, ki jih je zavarovalec ali oseba, ki deluje v 
njegovem imenu, vzel v hrambo, ob čemer 
navedeno tudi velja med hrambo kot stransko 
obveznostjo (npr. v primeru predaje stvari v 
popravilo in/ali servisnih del);  

10.3. stvareh, ki so bile zavarovalcu ali osebi, ki deluje 
zanj, predane v posest zgolj v okviru usluge;  

10.4. premičnih stvareh, ki nastanejo na njih ali z njimi pri 
uporabi, prevozu, obdelavi ali drugi dejavnosti;  

10.5. delih nepremičnih stvareh, ki so neposredno 
predmet obdelave, uporabe ali druge dejavnosti.  

 

11. Zavarovanje ne obsega obveznosti nadomestila škode za 
škodo na stvareh, ki nastaja postopoma zaradi emisije ali 
vplivanja temperature, plinov, pare, tekočin, vlage ali 
neatmosferskih padavin (kot so dim, saje, prah itd.). 

 
12. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode 

na stvareh, ki  nastane zaradi preplavljanja s stoječo ali 
tekočo vodo, ki so ga povzročile naprave, ukrepi in posegi 
zavarovalca, za katere je potrebno imeti dovoljenje ali 
soglasje vodnogospodarskih organov. Prav tako 
zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode, ki 
izhajajo iz tega, da je zavarovalec neposredno udeležen 
pri izdelavi, dobavi, vzdrževanju ali popravilu takšnih 
naprav.  

 
13. Zavarovanje ne velja za odškodninske zahtevke iz škod, ki 

so neposredno ali posredno povezani z učinki 
elektromagnetnih polj.  

 
14. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov iz škod, ki 

so neposredno ali posredno posledica azbesta ali 
materialov, ki vsebujejo azbest, ali so z njim povezani. 

 
15. Zavarovanje ne velja za odškodninske zahtevke zaradi 

materialnih in/ali premoženjskih škod, ki sodijo v okvir 4. 
točke 2. člena razdelka A Dopolnilnih splošnih pogojev za 
zavarovanje odgovornosti (razširjeno kritje proizvajalčeve 
odgovornosti za izdelek).  

  
8. člen 

Obveznosti; pooblastilo zavarovalnica 
 
1. Obveznosti 
 

1.1. Zavarovalec je dolžan ob sklenitvi pogodbe po 
resnici in v celoti prijaviti zavarovalnici vse njemu 
znane okoliščine, ki so pomembne za prevzem rizika 
in ocenitev nevarnosti ter podatke v skladu s 3.1. 
točko 11. člena 
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1.2. Zavarovalec je dolžan odpraviti v primernem roku 
nevarne okoliščine za katere bi zavarovalnica lahko 
zahtevala ali je zahtevala, da jih odpravi. V dvomu se 
šteje, da je okoliščina, ki je že privedla do škode 
posebno nevarna. 

1.3. Zavarovalec mora narediti vse, da pojasni vzrok, 
potek in posledice zavarovalnega primera ter da 
omeji nastalo škodo.  

1.4. Zavarovalec mora zavarovalnico izčrpno in 
nemudoma informirati, najkasneje v času enega 
tedna od dneva, ko je bil seznanjen s škodo, in sicer 
pisno, če je potrebno pa tudi telefonsko ali po 
teleksu. 

 
Zlasti je treba sporočiti: 

1.4.1. zavarovalni primer; 

1.4.2. uveljavljanje odškodninskega zahtevka; 

1.4.3. vročitev kazenske odločbe in sprožitev 
kazenskega, upravno-kazenskega ali 
disciplinskega postopka proti zavarovalcu; 

1.4.4. vse ukrepe tretje osebe za sodno uveljavitev 
odškodninskega zahtevka. 

 

1.5. Zavarovalec mora zavarovalnici pomagati pri 
ugotavljanju in urejanju ali odklonitvi škode. 

 
1.5.1. Zavarovalec mora odvetnika (zagovornika, 

pravnega zastopnika), ki ga imenuje 
zavarovalnica, pooblastiti in mu predati vse 
informacije, ki jih potrebuje in mu prepustiti 
vodenje procesa. 

1.5.2. Če si zavarovalec ne more pravočasno 
priskrbeti navodil zavarovalnice, mora sam v 
predpisanem roku začeti z vsemi pravnimi 
dejanji (tudi ugovor proti kazenskemu 
postopku). 

1.5.3. Zavarovalec ni upravičen, da brez predhodne 
privolitve zavarovalnice delno ali v celoti prizna 
odškodninski zahtevek, razen v primeru, da 
zavarovalec brez očitne nepoštenosti ne more 
zavrniti priznanja. 

 
2. Pooblastilo zavarovalnice 
 

Zavarovalnica je pooblaščena, da v okviru svojega 
izpolnjevanja obveznosti daje v imenu zavarovalca vsa 
pojasnila, ki se ji zdijo smiselna. 

 
9. člen 

Odstop pravice iz zavarovanja 
 

Pravica iz zavarovanja ne sme biti pred končno veljavno 
ugotovitvijo brez izrecne privolitve zavarovalnice odstopljena 
niti zastavljena. 
 

10. člen 
Zavarovanje na tuj račun 

 
Če vsebuje zavarovanje poleg kritja odškodninskih zahtevkov 
nasproti zavarovalcu tudi kritje odškodninskih zahtevkov 
nasproti drugim osebam, se za te osebe smiselno uporabljajo 
vse določbe v zavarovalni pogodbi, ki so sklenjene z 

zavarovalcem;  za izpolnitev obveznosti so poleg zavarovalca 
odgovorne v istem obsegu kot on. Uresničevanje pravic iz 
zavarovalne pogodbe pa pripada izključno zavarovalcu. 
 

11. člen 
Čas zavarovanja; premija, začetek zavarovalnega kritja; 

Določitev premije 
 

1. Čas zavarovanja 
 

Kot doba zavarovanja velja čas enega leta, če ni 
zavarovalna pogodba sklenjena za krajši čas. 

 

2. Premija; začetek zavarovalnega kritja 
 

2.1. Zavarovalec mora plačati prvo ali enkratno premijo 
vključno z dodatnimi pristojbinami nemudoma ob 
izročitvi police (ob sklenitvi pogodbe). Zavarovalno 
kritje se začne s plačilom prve premije, vendar ne 
pred datumom, ki je določen v polici. Če je polica 
izročena po datumu začetka zavarovanja, premija pa 
plačana v roku 14 dni, potem začne zavarovalno 
kritje veljati od tega trenutka naprej. 

2.2. Naslednje premije, vključno z dodatnimi 
pristojbinami, je treba plačati  do roka,  določenega v 
polici.  

2.3. Za posledice nepravočasnega plačila premije veljajo 
določila o plačevanju premije v skladu z 936. in 937. 
členom Obligacijskega zakonika.  

3. Določitev premije 
 

3.1. Če se premija v skladu s pogodbo izračuna na 
osnovi plač, prometa ali drugih številčnih podatkov, je 
za obračun kot osnovo določen znesek, ki ustreza 
pričakovanim razmeram. 

 

Po poteku vsakokratnega trajanja zavarovanja mora 
zavarovalec sporočiti zneske, ki ustrezajo dejanskim 
razmeram, in jih na zahtevo dokazati. Nadalje mora 
zavarovalec sporočiti, če in katera zvišanja 
zavarovanega tveganja (nevarnosti) ali njegove 
razširitve iz obratovalnih in poklicnih razlogov so 
nastopile; to obveznost mora zavarovalec izpolniti v 
času enega meseca po prejemu pisma 
zavarovalnice. 
 

Zavarovalnica mora po prejemu podatkov 
zavarovalca izvršiti končni obračun; presežek ali 
primanjkljaj premije zapade v plačilo mesec po 
prejemu obračuna. 

 

3.2. Če zavarovalec ni pravočasno posredoval podatkov, 
ima zavarovalnica na izbiro, da toži za naknadno 
pridobitev podatkov ali izterja pogodbeno kazen. Ta 
pogodbena kazen znaša, če se manjkajoči podatki 
nanašajo na prvo letno premijo ali na premijo za 
trajanje zavarovanja manj kot eno leto, toliko kot tista 
premija, ki je prvič prispela po predpisih, sicer pa 
toliko kot premija za tisto zavarovalno leto, ki je 
neposredno pred zavarovalnim letom, ki ga je treba 
obračunati. Če so podatki naknadno posredovani, 
vendar še v roku dveh mesecev po prejemu zahteve 
za plačilo pogodbene kazni, mora zavarovalnica 
vrniti morebitni preveč plačani znesek. Pogodbena 
kazen je dodatno plačilo poleg zapadle letne premije. 
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Pogodbena kazen velja kot premija, zato se 
uporablja točka 2.3. 

 

3.3. Pravica zavarovalnice do vpogleda; posledice 
nepravilnih podatkov 

 

Zavarovalnica ima pravico preveriti podatke 
zavarovalca. Zavarovalec mora za ta namen 
zagotoviti vpogled v vso potrebno dokumentacijo. 
 

Če je zavarovalec kriv za posredovanje nepravilnih 
podatkov, potem je zavarovalnica oproščena 
obveznosti nadomestila škode od tistega trenutka, do 
katerega najkasneje bi moral zavarovalec 
posredovati pravilne podatke. Oprostitev obveznosti 
se konča, ko prispejo pravilni podatki do 
zavarovalnice.   

 

4  
. Opredelitev pojmov 

4.1. Vsota plač 
 

Pod vsoto plač se razume vsota vseh mezd, plač, 
provizij in drugih plačil – ne glede na oznako, ki jo 
imajo (npr. dodatki za nevarnost, montažo, 
umazanijo, cestnine itd.) – vseh v podjetju zaposlenih 
oseb (tudi delavcev na domu, izposojenih delavcev, 
itd.); prištejejo se tudi nadomestila delavcev v 
svobodnem poklicu in/ali honorarnih delavcev ter 
plačila družbam, ki izposojajo delovno silo. 
 

Obstoj delovnega razmerja ni bistven. 
 

Za izračun vsote plač ni potrebno upoštevati deležev 
delodajalca pri prispevkih socialnega zavarovanja; 
tekočih gospodinjskih in otroških dodatkov; enkratnih 
plačil pri poroki, rojstvu otroka, primerih bolezni, 
nezgode ali smrti ter pri prireditvah v podjetju, 
jubilejih podjetja ali delovne dobe; odpravnine, ter 
državne družinske in stanovanjske pomoči. 

 

4.2. Promet 
 

Pod letnim prometom se razume vsota vseh plačil za 
vse dobave in druge storitve, ki jih podjetje izvrši v 
državah, ki zajemajo geografsko območje veljavnosti 
zavarovalnega kritja, razen prihodka iz licenc, iz 
odtujitve obrata ali dela obrata ter iz prodaje 
gospodarskih dobrin osnovnega premoženja. Davek 
na dodano vrednost se ne upošteva pri izkazu 
prometa. 

 
12. člen 

Trajanje pogodbe, odpoved, opustitev tveganja 
 
1. Trajanje pogodbe 
 

Pogodba velja za čas, kot je določen v polici. Če rok ni 
določen, ta znaša najmanj eno leto, zavarovalno razmerje 
pa se vsakokrat podaljša za eno leto, če ga kateri od 
pogodbenih partnerjev pisno ne odpove najpozneje tri 
mesece pred zapadlostjo premije. 

 
2. Odpoved v primeru zavarovalnega primera 
 

Če je po nastopu zavarovalnega primera zavarovalnica 
priznala svojo obveznost plačila odškodnine ali zavrnila 
plačilo zapadle odškodnine, je vsaka stran upravičena, da 
odpove zavarovalno razmerje.      

      Enako velja, če zavarovalnica posreduje zavarovalcu 
navodila, da ob zahtevku  tretje osebe doseže pravni spor. 

 

Odpoved  je dopustna samo v času enega meseca od 
priznanja obveznosti  plačila odškodnine ali od zavrnitve 
odškodnine ali od nastopa pravnomočnosti sodbe, ki je 
izdana v pravnem sporu s tretjo osebo. Zavarovalnica 
mora upoštevati enomesečni odpovedni rok. Zavarovalec 
ne more odpovedati pogodbe v kasnejšem času, razen 
konec tekočega trajanja zavarovanja. 

 
3. Stečaj, poravnava zavarovalca 
 

Zavarovalnica lahko po uvedbi stečaja ali poravnalnega 
postopka za premoženje zavarovalca odpove pogodbo z 
tromesečnim odpovednim  rokom.   
 

4. Opustitev tveganja 
 

Če zavarovano tveganje popolnoma in trajno odpade, 
preneha zavarovanje v zvezi s tem tveganjem. 

 

V primeru uradnih omejitev (dovoljenje za obratovanje, 
poslovanje oziroma uporabo stvari) povzroči omejitev 
zavarovalnega kritja in zavarovalno kritje velja samo na 
preostali obseg zavarovanega tveganja za katero velja 
dovoljenje. 

  

5. Če je zavarovalna pogodba predčasno končana, pripada 
zavarovalnici premija samo za čas trajanja pogodbe, ki je 
do takrat potekel, razen če je bil prijavljen zavarovalni 
primer. 

 

6. Odpoved po 2. točki ali opustitev tveganja po 4. točki ne 
izključujejo  uporabe določbe 3. točke 11. člena. 

 

7. Če je zavarovalnica glede na dogovorjeni čas pogodbe 
odobrila znižanje premije, lahko pri predčasnem končanju 
pogodbe zahteva naknadno plačilo zneska, za katerega bi 
bila premija višje izračunana, če bi bila pogodba sklenjena 
samo za takšen čas, kolikor je pogodba dejansko trajala. 
Če zavarovatelj uveljavi pravico do odpovedi v skladu z 2. 
točko ali če se zavarovalna pogodba odpove v skladu s 3. 
točko, se takšnega doplačila ne more zahtevati.  

 
13. člen 

Sodna pristojnost 
 
Za pravne spore, ki izhajajo iz tega zavarovalnega razmerja, je 
pristojno sodišče v kraju sedeža zavarovalca. Velja slovensko 
pravo. 
 

14. člen 
Pisna oblika pojasnil zavarovalca 

 
Če ni v pogojih drugače predvideno, morajo biti vsa obvestila in 
pojasnila zavarovalca poslana zavarovalnici v pisni obliki.  
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Tabela rent  
na osnovi avstrijske splošne tabele smrtnosti ÖVM 80/82 in letne obrestne mere v višini 3% (4. točka 5. člena)  

Letni prispevek mesečne v naprej plačljive  d o ž i v l j e n j s k e  *) rente za kapitalizirano vrednost rente v višini 1.000,-- EUR  

Starost**) 

Letna 
renta 

Starost**) 

Letna 
renta 

Starost**) 

Letna 
renta 

Starost**)

Letna 
renta 

Starost**)

Letna 
renta 

Starost**)

Letna 
renta 

Starost**) 

Letna 
renta 

Starost**)

Letna 
renta 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  

0 34,95  10 36,32  20 39,06  30 42,99  40 49,69  50 60,91  60 80,60  70 120,86  
1 34,60  11 36,56  21 39,37  31 43,51  41 50,57  51 62,40  61 83,39  71 126,78  
2 34,74  12 36,81  22 39,70  32 44,06  42 51,50  52 63,96  62 86,40  72 133,18  
3 34,90  13 37,08  23 40,04  33 44,64  43 52,48  53 65,62  63 89,65  73 140,07  
4 35,07  14 37,35  24 40,40  34 45,26  44 53,50  54 67,37  64 93,17  74 147,44  
5 35,26  15 37,63  25 40,78  35 45,91  45 54,58  55 69,24  65 96,97  75 155,31  
6 35,45  16 37,92  26 41,18  36 46,59  46 55,72  56 71,22  66 101,07  76 163,71  
7 35,65  17 38,20  27 41,60  37 47,31  47 56,92  57 73,34  67 105,49  77 172,68  
8 35,86  18 38,48  28 42,04  38 48,06  48 58,18  58 75,60  68 110,25  78 182,27  
9 36,09  19 38,76  29 42,50  39 48,86  49 59,51  59 78,01  69 115,35  79 192,58  

80  203,62  

*) Pri časovno omejenih rentah se višina pripadajoče letne rente izračuna iz iste računske osnove glede na zavarovalno vsoto v višini 1.000,-- EUR.  

**) Pri izračunu rente se upošteva starost upokojenca na rojstni dan, ki je najbližji začetku prejema rente.  

 

Dopolnilni pogoji za zavarovanje odgovornosti (DPZO) 
 

Poglavje A 
 

Splošni pogoji za vse nevarnostne vire v proizvodnih 
dejavnostih 

 
1. člen 

Razširitev zavarovalnega varstva 
 
1. Z zavarovanjem je krita odgovornost zavarovalca iz 

posesti in uporabe celotne poslovne opreme v okviru 
tveganja, označenega v zavarovalni pogodbi (1. člen 
SPZO. 

 

V istem obsegu zavarovanje krije odgovornost 
zavarovalca iz neposlovne oddaje v najem ali izposojo 
delovnih strojev in aparatov. Samo s posebnim dogovorom 
je mogoče vključiti zavarovalno kritje tudi za poslovno 
izvajanje teh dejavnosti. 

 
2. Z zavarovanjem je krita tudi odgovornost zavarovalca iz 

2.1 predstavitve proizvodov; tudi izven zemljišča 
podjetja in iz vodenja po zavarovanem podjetju; 

2.2 udeležbe na razstavah in sejmih; 

2.3 posesti zemljišč, poslopij ali prostorov, ki se 
uporabljajo izključno za zavarovano dejavnost ali 
poklic in/ali izključno v stanovanjske namene 
zavarovalca (uporablja se 11. člen, poglavja B, 
DPZO); 

2.4 posesti službenih stanovanj in stanovanjskih hiš 
skupaj s stranskimi poslopji za vodje in 
delojemalce zavarovanega podjetja (uporablja se 
11. člen, poglavja B, DPZO); 

2.5 reklamnih naprav, četudi se le-te nahajajo izven 
zemljišča podjetja; 

2.6 gasilske enote podjetja (akcija in vaja,ter tudi 
storitve pomoči za tretjo osebo (uporablja se 15. 
člen, poglavja B, DPZO); 

2.7 posesti in službene uporabe hladnega, vbodnega 
in strelnega orožja, ki ga uporabi zavarovalec ali 
osebe, ki jih on pooblasti, ob upoštevanju 
zakonskih in uradnih predpisov (izključena ostaja 
uporaba orožja za lovske namene); 

2.8 medicinske oskrbe delavcev. Zavarovana je tudi 
osebna zakonska civilna odgovornost zdravnikov 
iz njihove dejavnosti v podjetju, če za to ne obstaja 
drugo zavarovalno kritje; 

2.9 ustanov socialne narave za delojemalce kot npr. 
obratne menze, kopališča, okrevališča, vrtci in 
športna društva v podjetju, tudi če te kapacitete 
uporabljajo osebe, ki niso zaposleni podjetja, (za 
kopališča smiselno velja 8. člen, za okrevališča 7. 
člen, za športna društva v podjetju 14. člen 
poglavja B, DPZO). 

2.10 prireditev in srečanj v podjetju. Zavarovani so tudi 
osebni odškodninski zahtevki delavcev 
zavarovanega podjetja v okviru prireditve 
(smiselno se uporablja 3. točka); 

2.11 reje živali za pridobitvene namene (uporablja se 
12. člen poglavja B, DPZO). 

 
3. Zavarovanje krije v okviru 1. in 2. točke tudi odškodninske 

zahtevke 
 

3.1 zakonitega zastopnika zavarovalca in tistih oseb, ki 
jih zaposli za vodenje ali nadzor zavarovanega 
podjetja; 
 

3.2 vseh ostalih delavcev za škodo povzročeno pri 
izvajanju svojih službenih opravil, vendar z 
izključitvijo osebne škode zaradi nezgode pri delu ali 
poklicne bolezni (delodajalčeva odgovornost). 

 
Družinski člani, ki so delajo v podjetju zavarovalca, so v 
skladu s točko 3.1 ali točko 3.2 tudi zavarovani brez 
sklenjenega delovnega razmerja. 
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2. člen 
Proizvajalčeva odgovornost za izdelke 

 
Odgovornost za izdelke je zavarovana v skladu s Splošnimi in 
Dopolnilnimi pogoji zavarovanja pred odgovornostjo ter 
predvsem v skladu s spodaj navedenimi pogoji: 
 
1. Opredelitve pojmov 
 

Odgovornost za izdelke je skupek zakonskih dejanskih 
stanj pri odgovornosti za škodo, ki so posledica 
pomanjkljivosti izdelka po dobavi ali posledica 
pomanjkljivosti izvedenega dela po njegovi predaji. 

 

Pomanjkljivost je lahko posledica predvsem koncepta, 
načrtovanja, izdelave, obdelave, popravila, skladiščenja, 
dobave (tudi napačne dobave), navodil za uporabo, 
oglaševanja ali svetovanja. 
 

Kot izdelki veljajo vse materialne stvari ali deli le-teh, ki so 
lahko trgovsko blago, skupaj z dodatno opremo in 
embalažo. 
 
Dobava je dejanska predaja izdelka tretji osebi, ki jo 
opravi zavarovalec, ne glede na pravni vzrok. Dobava 
velja kot izvršena, ko zavarovalec izgubi dejansko pravico 
razpolaganja, to je možnost, da vpliva na izdelek ali 
njegovo uporabo. 
 

Predaja opravljenega dela je dokončanje dela in dejanski 
prevzem s strani naročnika ali njegovega upravičenca. 
 

2. Zavarovalno kritje za proizvodne programe in dejavnosti 
 

2.1. Zavarovalec mora na poziv ob sklenitvi pogodbe dati 
zavarovalnici popolne informacije o trenutno prisotnih 
proizvodnjih programih in dejavnosti. Za omenjene 
programe in dejavnosti je podano zavarovalno kritje. 

 
2.2. Uporaba 2. člena SPZO je treba uporabiti z 

omejitvijo, da zavarovalno kritje zajema samo 
kvantitativne širitve zavarovanega tveganja (širitve 
obrata).  

 

3. Zavarovalno kritje za nehotene izvoze 
 

3.1. Zavarovalno kritje se nanaša – z odstopanjem od 1. 
točke 3. člena SPZO -  na zavarovalne primere 
nastale v vseh državah sveta, razen ZDA, Kanade in 
Avstralije, če zavarovalcu ali osebam, ki delajo zanj, 
ni bilo nič znano in tudi ni moglo biti nič znano o 
izvozu (tudi po obdelavi in predelavi) njegovih 
izdelkov oziroma del v trenutku dobave oz. predaje.   

3.2. Zavarovalno kritje v skladu s točko 3.1. ne obstaja, 
če izračun škode in ureditev škode ali izpolnitev 
drugih obveznosti zavarovalnice onemogočajo 
državna oblast, tretja oseba ali zavarovalec sam. 

 

4. Zavarovalno kritje na osnovi posebnega dogovora in 
obračuna dodatne premije za razširjeno odgovornost za 
izdelke 

 

4.1. Le na osnovi posebnega dogovora in ne glede na to, 
ali gre za premoženjsko škodo ali posledično škodo v 
smislu teh pogojev, obsega zavarovalno kritje – z 
odstopanjem od  1. člena in na 15. točko 7. člena 
SPZO, za tveganje iz proizvajalčeve odgovornosti za 
izdelke, kolikor gre za 

 

4.1.1. škodo tretje osebe zaradi pomanjkljivosti stvari, 
ki nastane šele s povezavo, mešanjem ali 
predelavo izdelkov, ki jih dobavi zavarovalec, z 
drugimi izdelki, in sicer 

 

4.1.1.1.  zaradi neuspešne uporabe drugih 
izdelkov; 

4.1.1.2.  zaradi stroškov, porabljenih za izdelavo 
končnega proizvoda, z izjemo 
nadomestila za pomanjkljivi izdelek 
zavarovalca; 

4.1.1.3.  zaradi nadaljnje premoženjske škode iz 
naslova neodtujljivosti končnega izdelka. 
Če se izdelek lahko proda samo s 
cenovnim popustom, zavarovalnica 
namesto zavarovane škode po točkah 
4.1.1.1 in 4.1.1.2 nadomesti zmanjšan 
izkupiček; 

 

Zavarovalnica ne nadomesti škode v 
razmerju nadomestila za izdelek 
zavarovalca do prodajne cene, ki bi jo 
pričakovali v primeru dobave končnega 
izdelka brez pomanjkljivosti; 

4.1.1.4.  zaradi dodatnih stroškov, ki so nastali 
zaradi pravno potrebnega in ekonomsko 
primernega popravila končnega izdelka 
ali druge odprave škode.  

Zavarovalnica ne nadomesti nastalih 
stroškov v razmerju nadomestila za 
izdelek zavarovalca do prodajne cene 
končnega izdelka; 

4.1.1.5.  zaradi  stroškov za čiščenje in pripravo 
strojev in naprav, ki nastanejo 
neposrednemu kupcu zavarovalca. 

 

4.1.2. škodo, ki jo imajo tretje osebe iz nadaljne 
obdelave ali nadaljne predelave pomanjkljivih 
izdelkov, ki jih je dobavil zavarovalec, ne da bi 
prišlo do povezave, mešanja ali predelave z 
drugim izdelkom, in sicer 

 

4.1.2.1.  zaradi stroškov, porabljenih za izdelavo 
končnega izdelka, z izjemo nadomestila 
za pomanjkljivi proizvod zavarovalca; 

 

4.1.2.2.  zaradi nadaljnje premoženjske škode iz 
naslova neodtujljivosti končnega izdelka. 
Če se kočni izdelek lahko proda samo s 
cenovnim popustom, zavarovalnica 
namesto zavarovane škode po točki 
4.1.2.1 nadomesti zmanjšan izkupiček; 
 

Zavarovalnica ne nadomesti škode v 
razmerju nadomestila za izdelek 
zavarovalca do prodajne cene, ki bi jo 
pričakovali v primeru dobave končnega 
izdelka brez pomanjkljivosti; 

 

4.1.2.3.  zaradi dodatnih stroškov, ki so nastali 
zaradi pravno potrebnega in ekonomsko 
primernega popravila končnega izdelka 
ali druge odprave škode.  
Zavarovalnica ne nadomesti nastalih 
stroškov v razmerju nadomestila za 
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izdelek zavarovalca do prodajne cene 
končnega izdelka; 

 

4.1.2.4.  zaradi  stroškov za čiščenje in pripravo 
strojev in naprav, ki nastanejo 
neposrednemu kupcu zavarovalca. 

 

4.1.3. stroške tretjih oseb za demontažo, odstranitev 
in odkritje pomanjkljivih izdelkov ter za 
vgradnjo, namestitev in položitev  nadomestnih 
izdelkov brez pomanjkljivosti. Iz navedenega so 
izvzeti stroški za dodatno dobavo  nadomestnih 
izdelka, vključno s transportnimi stroški. 
 

Če se pomanjkljivost izdelka lahko odpravi z 
različnimi ukrepi, velja zavarovalno kritje le v 
višini najugodnejših stroškov. 

 

Zavarovalno kritje ne obstaja, 
 

4.1.3.1. če je zavarovalec - ali oseba, ki deluje v 
njegovem imenu, sam namestil, vgradil 
ali položil pomanjkljiv izdelek ali ga je 
navedena dela po njegovem naročilu ali 
za njegov račun izvedel kdo drug; 

 

4.1.4. škodo tretje osebe, ki nastane, kadar so s 
stroji, ki jih je dobavil (tudi vzdrževal ali 
popravil) zavarovalec, izdelane ali predelane 
stvari z napako, ne da bi obstajala 
premoženjska škoda v skladu s 2.3. točko 1. 
člena, SPZO, in sicer 

 

4.1.4.1.  zaradi neuspešne uporabe izdelkov, ki 
so bili vstavljeni v stroj; 

 

4.1.4.2. zaradi stroškov nastalih za izdelavo ali 
predelavo; 

 

4.1.4.3. zaradi nadaljnje premoženjske škodeiz 
naslova neodtujljivosti končnega izdelka. 
Če se končni izdelek lahko proda samo s 
cenovnim popustom, zavarovalnica 
namesto zavarovane škode po točkah 
4.1.4.1 in 4.1.4.2 nadomesti manjši 
izkupiček. 

 

4.1.4.4. zaradi dodatnih stroškov, ki so nastali 
zaradi pravno potrebnega in ekonomsko 
primernega popravila končnega izdelka 
ali druge odprave škode; 

 

4.1.4.5. zaradi  stroškov za čiščenje in pripravo  
strojev in naprav, ki nastanejo kupcu 
zavarovalca. 

 
 

4.2. Posebna pravila za primere točke 4.1 
 

4.2.1. Zavarovalni primer je za razliko od 1. točke 1. 
člena, SPZO dobava pomanjkljivega izdelka oz. 
predaja pomanjkljivo opravljenega dela (v 
nadaljevanju kratko imenovana »dobava«). 

 

4.2.2. Geografsko območje veljavnosti 
 

Za razliko od 3. člena SPZO zajema 
zavarovalno kritje dobave, ki so bile izvršene v 
Sloveniji, s pogojem, da so bila dejanska stanja 
iz točk 4.1.1 do 4.1.4 izpolnjena v Sloveniji. 
Smiselno se uporablja tudi določilo točke 3. 

 

4.2.3. Časovna omejitev veljavnosti 
 

Za razliko od 4. člena SPZO obstaja 
zavarovalno kritje, če je dobava izvedena med 
veljavnostjo zavarovalnega kritja in če prijava 
škode prispe do zavarovalnice najkasneje dve 
leti po končanju zavarovalne pogodbe. 

 

4.2.4. Serijska škoda 
 

Za razliko1.2. točke 1. člena, SPZO, velja več 
dobav kot en zavarovalni primer, če povzročijo 
škodo iz istega vzroka. Nadalje velja kot en 
zavarovalni primer, če več dobav povzročijo 
škodo iz enakovrstnih in časovno povezanih 
vzrokov in če med temi vzroki obstaja pravna, 
gospodarska ali tehnična povezava. 

 

4.2.5. Lastna udeležba v škodi 
 

Lastna udeležba zavarovalca v škodi znaša v 
vsakem zavarovalnem primeru 10% škode, 
najmanj 750,- EUR. 

 
5. Izključitve iz zavarovalnega kritja 
 

5.1. Iz zavarovalnega kritja so izključeni – tudi v primeru 
posebnega dogovora v skladu s 4. točko 

 

5.1.1. odškodninski zahtevki iz garancije za napake 
(jamstva za pomanjkljivosti), razen če gre za 
izključno škodo v skladu s točko 4.1. Še 
posebaj upozarjamo na določbe 1.1. točko in 
1.3. točko 7. člena ter tudi 9. člen, SPZO. 

 

5.1.2. zahtevke iz odobritev garancije ali pravih 
garancijskih pogodb ter iz praviloma 
pričakovane obrabe. 

 

5.1.3. zahtevki za škodo, ki je nastala zaradi izdelkov 
ali del, katerih uporaba ali učinek nista bila 
preizkušena v pravi meri v skladu s trenutnimi 
dosežki tehnike in znanosti glede na konkretni 
namen uporabe. Takšno preizkušanje vsekakor 
ni opravljeno, če za uporabo izdelka ni 
predložena potrebna registracija na osnovi 
zakonskih in predpisov pristojnih organov. 

 

5.1.4. zahtevki za škodo, ki so jo povzročili proizvodi 
ali dela, katerih izdelavo ali storitev je 
zavarovalec predal tretji osebi z licenčno 
pogodbo. 

 

5.1.5. zahtevki iz 
 

5.1.5.1. načrtovanja, izdelovanja ali dobave 
motornih vozil, letal, plovil, tirnih vozil, 
žičnic in vesoljskih plovil; 

 

5.1.5.2. načrtovanja ali izdelovanja delov za 
motorna vozila in načrtovanja, 
izdelovanja ali dobave delov za letala, 
plovila, tirna vozila, vesoljska plovila ter 
žičnice. 

 

5.1.5.3. dejavnosti na letalih ali vesoljskih plovilih 
ali delih letal ali vesoljskih plovil, in sicer 
bodisi zaradi škode na letalih, vesoljskih 
plovilih, vključno s stvarmi in  potniki v 
njih, bodisi zaradi škode, ki jo povzročijo 
letala ali vesoljska plovila. 
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5.2. Za škode, ki se lahko zavarujejo v skladu s 4. točko s 
posebnim dogovorom, ni zavarovalnega kritja za 
posledično škodo, kot npr. prekinitev obratovanja ali 
izpad proizvodnje. 

 
 

3. člen 
 Zavestno ravnanje proti predpisom 

 

Zavarovalnica je oproščen izpolnitve obveznosti, če je 
zavarovalni primer povzročila groba malomarnost in če gre za 
zavestno ravnanje – zlasti glede na izbiro delovnega načina s 
prihrankom na stroških in času – proti zakonom, odredbam ali 
uradnim predpisom, ki veljajo za zavarovano podjetje ali 
dejavnost. 
 

4. Prevzem obrata 
 

Če je podjetje odtujeno tretji osebi ali ga tretja oseba prevzame 
na osnovi pogodbe o uživanju, zakupne pogodbe ali 
podobnega pravnega razmerja, vstopi v pravice in dolžnosti 
zavarovalca tretja oseba, ki v času njene upravičenosti izhajajo 
iz zavarovalnega razmerja. 
 
 

Poglavje B 
 

Dopolnilna pravila za posebna tveganja  
 

1. člen 
Čiste premoženjske škode 

 
Če je v naslednjih dopolnilnih določbah predvideno kritje čiste 
premoženjske škode, velja naslednje: 
 

1. Čista premoženjska škoda je škoda, ki ne izhaja niti iz 
osebne niti iz premoženjske škode ter tudi ni posledica 
navedenih škod. 

 

2. Za razliko od 1. člena SPZO je zavarovalni primer kršitev 
(dejanje ali opustitev), ki izvira iz zavarovanih dejavnosti in 
iz katerih proti zavarovalcu nastanejo ali bi lahko nastali 
odškodninski zahtevki tretjih oseb.  

 

2.1. Serijska škoda: Kot zavarovalni primerse 
obravnavajo tudi vse posledice 

 

2.1.1. kršitve, 
2.1.2. več kršitev, ki temelji na istem vzroku, 
2.1.3. več časovno povezanih kršitev, ki temeljijo na 

enakovrstnih vzrokih, če je med navedenimi 
vzroki pravna, tehnična ali ekonomska 
povezava. 

Smiselno se uporablja 2. točka 4. člena SPZO. 
 

3. Ne glede na 3. člen SPZO zavarovalno kritje obstaja, če je 
bila kršitev storjena na krejevnem področju veljavnosti, 
dogovorjenem v polici, ki ima na ten področju ekonomske 
učinke in če se tudi zahtevek uveljavlja na tem krajevnem 
področju veljavnosti. 

 

4. Ne glede na 4. člen SPZO zavarovalno kritje obstaja, če je 
bila kršitev storjena med trajanjem zavarovalnega kritja in 
je prijava zavarovalnega primera prispela do zavarovalnica 
najkasneje dve leti po končanju zavarovalne pogodbe. 

 

4.1. Če je bila škoda povzročena z opustitvijo dejanja, 
velja v primeru dvoma, kot da je bila kršitev storjena 
na dan, ko bi zamujeno dejanje moralo biti izvedeno, 
da bi se še preprečil nastop škode. 

 

5. Iz zavarovalnega kritja so izključeni odškodninski zahtevki 
za škodo zaradi primanjkljajev pri vodenju blagajne, zaradi 
kršitev pri plačilnih aktih, zemljiških ali drugih gospodarskih 
poslov, poneverb s strani osebja zavarovalca ali drugih 
zanj delujočih oseb, zaradi odtujitve denarja, vrednostnih 
papirjev in dragocenosti ter zaradi prekoračitve 
načrtovanih stroškov in dobavnih rokov.  
 

2. člen 
Priključeni železniški tiri in najeti skladiščni  

železniški prostori  
 
1. Najeti skladiščni prostori, ki so last železnice 
 

Zavarovanje krije za razliko od 2. točke 1. člena, in 1.2. 
točke 7. člena, SPZO, tudi pogodbeno odgovornost 
zavarovalca v skladu z veljavnimi predpisi in trgovskimi 
uzancami. 

 

2. Pogodbeno kritje za čisto premoženjsko škodo 
 

Zavarovalno kritje v skladu s 1. in 2. točko velja tudi za  
pogodbeno kritje za čisto premoženjsko škodo do višine 
2,5% od zavarovalne vsote. 

 

3. K točkam 1. do 3. 
 

3.1. Če je možno dokazati, da je škodni dogodek v celoti 
ali deloma nastal po krivdi železnice ali njenih 
organov, kritje zavarovalnice preneha ali se 
zmanjšanja v skladu z ugotovljeno krivdo. 

 

3.2. Zavarovanje ne zajema pogodbenih kazni katerekoli 
vrste, kot tudi ne obveznosti zavarovalca nasproti 
železnici, da plača nadomestilo za opremljanje, 
izdelave, vzdrževanja, nabave in podobno, ki jih je 
železnica prevzela, ker zavarovalec ni izpolnjeval 
svojih obveznosti. 

 

3.3. Odgovornost, ki presega zakonsko odgovornost in 
trgovske uzance je mogoče vključiti v zavarovalno 
kritje samo na osnovi posebnega dogovora z 
zavarovalnico. 

 
3. člen  

Gradbena obrt in podobne obrti 
 
1. Sem sodijo v smislu teh pogojev: 
 

Podjetja za visoke in nizke gradnje (vključno podjetja za 
gradnjo jeklenih konstrukcij), gradbeni mojstri (zidarski 
mojstri), tesarski mojstri, vodnjaški mojstri, mojstri za 
tesnjenje proti vlagi in tlačni vodi, delavci za asfaltiranje, 
krovci, delavci za izoliranje z bitumnom, pečarji, kleparji, 
plinski in vodovodni inštalaterji, elektroinštalaterji 
(električarji), tehniki za ogrevanje in klimatiziranje,  
podjetja za rušenje, bageristi, izdelovalci peska in 
gramoza, podjetja za razstrelitev in mojstri za 
razstreljevanje, podjetja s kamnolomom in za globoko 
vrtanje. 
 

2. Zavarovanje zajema v skladu z obsegom kritja iz SPZO in 
poglavja A iz DPZO tudi odškodninsko odgovornost za 

 

2.1. osebno in premoženjsko škodo, ki izhaja iz načrtov, 
ki jih je naredil  zavarovalec; 

2.2. škodo na podzemnih napravah (kot so električne, 
plinske in vodovodne napeljave, telefonski kabli, 
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kanali in podobno) pri čemer se ne uporabljajo 
določila 10.4. in 10.5. točke 7. člena, SPZO; 

2.3. škodo zaradi spodkopavanja ali podzidavanja 
gradbenih objektov; 

2.4. škodo zaradi pogrezanja zemljišč, tudi na njem 
postavljene zgradbe ali dela takšne stavbe, ter zaradi 
zdrsa zemljišča; 

2.5. škodo na sosednjih zgradbah zaradi opustitve 
strokovne zaščite (tudi ojačitev in podpiranje ali 
opiranje); 

2.6. škodo zaradi razstreljevanja v skladu z naslednjimi 
določili: 

 

2.6.1. Zavarovalno kritje obstaja samo takrat, ko 
razstreljevanje opravi izvedenec za 
razstreljevanje (pooblaščena strokovna oseba). 

 

2.6.2. Premoženjska škoda, ki se nastane znotraj 
polmera 100 m od mesta razstrelitve, je 
izključena iz zavarovalnega kritja. 

 

2.6.3. Zavarovalnica ne nudi zavarovalnega kritja za 
premoženjsko škodo, s katero je treba običajno 
računati pri razstreljevanju kljub predpisanim 
varnostnim ukrepom. 

 

3. Lastna udeležba zavarovalca znaša v vsakem 
zavarovalnem primeru za premoženjsko škodo: 
 

10% škode, najmanj 500,- EUR, največ 10.000,- EUR. 
 

4. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode iz 
udeležbe pri delovnih skupnostih. Dejavnost partnerja 
delovne skupnosti kot podizvajalca te delovne skupnosti 
na osnovi pisnega naročila ne velja kot udeležba pri 
delovni skupnosti. 

 
4. člen 

Delavnice za popravila motornih vozil in podobni 
obrati 

 
Zavarovanje krije za razliko od 3. točke 7. člena, SPZO, tudi 
odškodninske zahtevke na osnovi javnih pooblastil zaradi 
osebne in premoženjske škode v zvezi s tehničnim pregledom 
motornih vozil. 

 
5.člen 

 Dimnikarji 
 
Zavarovanje krije za razliko od 3. točke 7. člena, SPZO, tudi 
odškodninske zahtevke na osnovi javnih pooblastil zaradi 
osebne in premoženjske škode v zvezi s opravljanjem 
dimnikarske službe. 
 

6. člen 
Kmetijski in gozdarski obrati 

 
1. Zavarovanje krije v skladu z obsegom kritja iz SPZO in 

poglavja A iz DPZO tudi odškodninsko odgovornost 
 

1.1. iz živinoreje ne glede na namen uporabe (uporablja 
se tudi določilo št. 11. DPZO). 

 

Samo s posebnim dogovorom je mogoče razširiti 
zavarovalno kritje za odgovornost za škode na 
živalih, ki so privedene na osemenjevanje in za 
prepustitev jahalnih živali nezaposlenim osebam ter 

iz vožnje s kočijo in sanmi vseh vrst, kolikor velja 
zakonska obveznost za sklenitev zavarovanja. 

 

Škoda, ki jo povzroči pašna živina ali divjačina na 
travnikih ali kulturah, je izključena iz zavarovalnega 
kritja; 

 

1.2. iz sečnje lesa v lastnem gozdu, v tujem gozdu pa 
samo v primeru za lastne potrebe; 

 

1.3. iz zatiranja rastlinskih škodljivcev in uporabe 
herbicidov na zavarovanem kmetijskem zemljišču in 
gozdu, vendar z lastno udeležbo zavarovalca v 
vsakem zavarovalnem primeru v višini 20% škode, 
najmanj 250,- EUR, največ 2.500,- EUR. 

 

1.4. onesnaženja z gnojnico, umetnimi gnojili in silosno 
odpadno vodo v skladu s 6. členom SPZO zaradi 
premoženjske škode nastale zaradi onesnaženja 
okolja. 

 

Zavarovalna vsota znaša 75.000,- EUR v okviru 
skupne zavarovalne vsote na polici. 

 

Lastna udeležba zavarovalca v škodi znaša v 
vsakem zavarovalnem primeru 20% škode, najmanj 
250,- EUR, največ 2.500,- EUR. 

 

1.5. iz izvajanja razstrelitev za namene zavarovanega 
kmetijskega in gozdnega gospodarstva, vendar samo 
pod pogojem, da je dela razstreljevanja opravil 
izvedenec za razstreljevanje (pooblaščena strokovna 
oseba). Premoženjska škoda, ki se nastane znotraj 
polmera 100 m od mesta razstrelitve, je izključena iz 
zavarovalnega kritja. Zavarovalnica ne nudi 
zavarovalnega kritja za premoženjsko škodo, s 
katero je treba običajno računati pri razstreljevanju 
kljub predpisanim varnostnim ukrepom. 

 

1.6. iz gradnje tovornih poti, če skupni stroški 
investicijskega projekta ob upoštevanju  morebitnih 
lastnih udeležb ne presegajo 20.000,- EUR. 
Uporablja se 2. točka poglavja B, DPZO. Pri takšnih 
investicijskih načrtih je zavarovana odgovornost 
zavarovalca kot investitorja. 

  

1.7. iz popoldanskih obrti, če letni izdatki za mezde 
oziroma plače ob upoštevanju morebitnih izpolnjenih 
dajatev v naravi ne prekoračijo 20.000,- EUR. 

 

1.8. iz dejavnosti začasnih vinotočev, če letni izdatki za 
mezde oziroma plače ob upoštevanju morebitnih 
izpolnjenih dajatvah v naravi ne prekoračijo 20.000,- 
EUR. 

 

1.9. iz nastanitvegostov v skladus 7. členom poglavja B, 
DPZO, če ni potrebno uradno obrtno dovoljenje. 

 
2. Zavarovanje krije tudi odgovornost zavarovalca kot 

zasebnika v privatnem življenju v skladu s 16. členom 
poglavja B, DPZO, kot tudi odgovornost sozavarovanih 
oseb po 3.1 in 3.2  točki 16. člena poglavja B, DPZO. 

 
7. člen 

Nastanitve gostov 
 
1. Zavarovanje krije za razliko od 10.2 in 10.4 točke 7. člena, 

SPZO tudi odgovornost zavarovalca kot hranitelja za 
poškodbo stvari, ki jih gostje prinesejo s sabo, ko 
prenočujejo. Za prinesene stvari se štejejo, če so bile 
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predane zavarovalcu ali enemu njegovih delavcev ali na 
mestu, ki so ga te osebe določile. 

 

2. Le v primeru posebnega dogovora krije zavarovanje tudi 
odgovornost zavarovalca za izgubo ali izginotje stvari iz 
točke 1. 

 

V primeru takšnega dogovora je zavarovalec dolžan 
izvesti naslednje ukrepe, drugače je zavarovalnica prosta 
izplačila odškodnine:  

 

2.1. da v primeru izgube ali izginotja stvari nemudoma 
odda prijavo pristojnemu varnostnem organu; 

 

2.2. v kolikor je potrebno uradno obrtno dovoljenje 
pristojenga organa, mora na vidnem mestu označiti, 
da denar, vrednostne papirje (plačilna sredstva za 
potovanje) in dragocenosti deponira na za to 
označenem in primernem zavarovanem  mestu ter za 
hrambo prejeti potrdilo. 

 

3. Izključitve iz zavarovalnega kritja 
 

Razširitev zavarovalnega kritja v skladu s 1. in 2. točko ne 
zajema – če ni drugače dogovorjeno – odškodninskih 
zahtevkov za škodo 

 

3.1. na prinesenih stvareh zaradi neprimerne uporabe ali 
dejavnosti na ali s temi stvarmi, izven okvira prevoza, 
s strani zavarovalca ali njegovih delavcev; 

3.2. na motornih in vodnih vozilih, njihovem priboru in 
sestavnih delih ter na stvareh, ki se nahajajo na ali v 
vozilih, ki jih gostje pripeljejo s seboj.  

3.3. pri izgubi ali izginotju stvari iz splošno dostopnih 
prostorov, v katerih se streže hrana in pijača. 

 

4. Zavarovanje krije za razliko od 2. točke 7. člena, SPZO 
tudi obveznosti nadomestila za škodo iz čiste 
premoženjske škode do zavarovalne vsote 7.500,- EUR. 

 
8. člen 

Kopališča 
 
1. Zavarovanje krije za razliko od 10.2. in 10.4. točke 7. člena 

SPZO tudi odgovornost zavarovalca kot hranitelja za 
poškodbo stvari, ki jih gostje kopališča prinesejo s sabo. 

 
2. Samo s posebnim dogovorom se lahko zavarovanje razširi 

tudi na odgovornost zavarovalca za izgubo in izginotje 
stvari, ki so jih gostje kopališča imeli zaklenjene v kabinah 
in garderobnih omaricah, ki so v kopališču na razpolago, 
ali so bile s strani kopališča vzete v hrambo. 

 

V primeru takšnega dogovora je zavarovalec dolžan 
izvesti naslednje ukrepe, drugače je zavarovalnica prosta 
izplačila odškodnine:   

 

2.1. da v primeru izgube ali izginotja stvari nemudoma 
odda prijavo pristojnemu varnostnemu organu; 

 

2.2. da z vidnim oglasom seznanja, da morajo biti denar, 
vrednostni papirji (plačilna sredstva za potovanje) in 
dragocenosti proti potrdilu deponirani pri blagajni. 

 

3. Razširitev zavarovalnega kritja v skladu s 1. in 2. točko ne 
zajema odškodninskih zahtevkov za škodo na motornih in 
vodnih vozilih, njihovem priboru in sestavnih delih ter na 
stvareh, ki se nahajajo na ali v vozilih, ki jih gostje 
pripeljejo s seboj. 

9.  člen 
Zdravniki, zobozdravniki, veterinarji (klinike za živali) 

 
1. Uporablja se 1. in 3. člen poglavja A, DPZO. 
 

2. Z zavarovanjem je krita tudi osebna odgovornost osebe, ki 
nadomešča dopustnika v času dopusta, v kolikor ni 
drugega zavarovalnega kritja. 

 
3. Zavarovanje krije za razliko od 2. točke 1. člena SPZO, 

tudi odgovornost za čisto premoženjsko škodo do 
zavarovalne vsote 7.500,- EUR. 

 
4. Zavarovalno kritje ne glede na 3. člen SPZO - velja za 

zavarovalne primere, ki nastanejo po vsem svetu, če je 
medicinsko zdravljenje, ki je povzročilo škodo, potekalo v 
Sloveniji; velja omejitev v skladu z 2. stavkom 1. točke 3. 
člena SPZO.  

 

Odškodninske odgovornosti zdravnikov iz prve pomoči - 
ne glede na 3. člen SPZO - so sozavarovane po vsem 
svetu; omejitev v skladu z 2. stavkom 1. točke 3. člena 
SPZO ne velja.  
 

5. Zavarovanje krije za razliko od 3. člena SPZO škodne 
dogodke, ki so se zgodili v Evropi ali v izvenevropski 
državi ob Sredozemskem morju. 

 
6. Zavarovanje krije za razliko od 10. točko 7. člena SPZO 

tudi odgovornost veterinarjev in klinik za živali za škodo na 
zdravljenih živalih. 

 
7. Zavarovanje krije za razliko od 3. točke 7. člena SPZO tudi 

odgovornost za škode povzročene pri opravljanju javnih 
pooblastil. 

 
10. člen  

Bolnišnice, zdravilišča, sanatoriji, zdravstveni domovi, 
domovi za ostarele in podobno 

 
1. Uporablja se poglavje A DPZO. 
 

2. Za zavarovalno kritje za prinesene stvari pacientov in 
njihovih spremljevalcev se uporabljajo določila 7. člena 
poglavja B DPZO. 

 

3. Zavarovanje krije za razliko od 2. točke 1. člena SPZO tudi 
obveznosti nadomestila škode za čisto premoženjsko 
škodo do zavarovalne vsote 7.500,- EUR. 

 

4. Zavarovalno kritje ne glede na 3. člen SPZO - velja za 
zavarovalne primere, ki nastanejo po vsem svetu, če je 
medicinsko zdravljenje, ki je povzročilo škodo, potekalo v 
Sloveniji; velja omejitev v skladu z 2. stavkom 1. točke 3. 
člena SPZO.  

 

Odškodninske odgovornosti zdravnikov iz prve pomoči - 
ne glede na 3. člen SPZO - so sozavarovane po vsem 
svetu; omejitev v skladu z 2. stavkom 1. točke 3. člena 
SPZO ne velja. 
 

5. Zavarovanje krije za razliko od 7. člena, točka 3, SPZO,  
tudi odgovornost za škode povzročene pri opravljanju 
javnih pooblastil. 
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11. člen 
Hišna in zemljiška lastnina 

 
1. Zavarovanje krije v skladu z obsegom kritja iz SPZO 

odškodninsko odgovornost 
 

1.1. iz posesti, upravljanja, nadzora oskrbovanja, 
čiščenja, osvetlitve in obnove zavarovane 
nepremične, vključno z zgradbami in opremo, ki se 
nahajajo v njej ali na njej, kot npr. dvigala, naprave 
za ogrevanje in klimatiziranje, plavalni bazeni, 
otroška igrišča in vrtni nasadi. 

 

Privatna plaža, ki je v neposredni prostorski zvezi z 
zavarovano nepremičnino, je tudi zavarovana; 

 

1.2. iz izvajanja del rušenja, gradnje, popravila in kopanja 
na zavarovani nepremičnini, če skupni stroški 
gradbenega projekta ob upoštevanju morebitnih 
lastnih udeležb ne presegajo 75.000,- EUR. 
Uporabljajo se določila 2. člena poglavja B DPZO. Pri 
takšnih investicijskih načrtih je zavarovana 
odgovornost zavarovalca kot investitorja. 

 

1.3. iz prenočevanja gostov v skladu z 7. členom poglavja 
B DPZO, če ni potrebno uradno obrtno dovoljenje. 

 

1.4. iz premoženjske škode, nastale zaradi onesnaženja 
okolja – odlaganja proizvodov iz mineralnih olj do 
odložene količine 100 litrov, v skladu s 6. členom 
SPZO: 

 

Zavarovalna vsota znaša 75.000,- EUR v okviru 
skupne zavarovalne vsote na polici. 
 

Lastna udeležba zavarovalca v škodi znaša v 
vsakem zavarovalnem primeru 20%  škode, najmanj 
250,- EUR, največ 2.500,- EUR. 

 

2. V skladu s 1. točko zavarovanje krije tudi odgovornost kot 
 

2.1. lastnika in posestnika hiše; 
 

2.2. upravnika in oskrbnika hiše; 
 

2.3. tistih oseb, ki po naročilu zavarovalca delajo zanj, 
razen če ta dejavnost ne poteka v izvajanju  
njihovega poklica ali obrti; 

 

2.4. tistih oseb, ki nastopijo namesto zavarovalca zaradi 
uživanja, stečaja ali prisilne uprave. 

 

Izključena je – če ni drugače dogovorjeno – osebna 
škoda, pri kateri gre za delovne nezgode oseb z 
enakimi delovnimi nalogami, v skladu s točkami od 2.1 
do 2.4. 

 

3. Pri škodi, ki jo povzročijo meteorske padavine na tapetah, 
sobnih poslikavah, okrasnih štukaturah, stenskih oblogah, 
podih, na električnih, telefonskih in drugih napeljavah in na 
drugih pripomočkih hiše v najetih stanovanjskih in 
poslovnih prostorih – z izjemo oken in vrat na zunanji 
strani poslopja – krije zavarovanje za razliko od 1. člena 
SPZO, četudi ne obstaja odgovornost najemodajalca 
nasproti najemniku. Plačilo zajema stroške dela za 
vzpostavitev prejšnjega stanja, če ne gre za stroške 
vzdrževanja, ki jih mora po zakonu nositi najemodajalec.  

 

Če škoda nastane zaradi poplav, talne vode ali v povezavi 
s potresom, plača zavarovalnica nadomestilo škode v 
skladu s 1. členom SPZO. 

 

4. Odškodninski zahtevki solastnikov, lastnikov stanovanj, 
upravičencev koriščenja in njihovih svojcev (6.2. točka 7. 
člena SPZO) so zajeti v zavarovanje, če te osebe ali 
njihovi zakoniti zastopniki niso sami odgovorni za nastalo 
škodo zaradi osebnih dejanj ali opustitve dejanj. 

Zavarovalno kritje v skladu s 3. točko velja tudi za 
stanovanjske in poslovne prostore, ki jih te osebe 
uporabljajo.  

 
12. člen 

 Reja živali 
 
1. Zavarovanje zajema odgovornost vsakokratnega 

hranitelja, skrbnika ali upravičenca, ki razpolaga z živalmi. 

Samo s posebnim dogovorom je mogoče razširiti 
zavarovalno kritje za odgovornost za škode na živalih, ki 
so privedene na osemenjevanje. 

 
2. Zavarovanje krije za razliko od 3. člena SPZO škodne 

dogodke, ki so se zgodili v Evropi ali v izvenevropski 
državi ob Sredozemskem morju. 

 
13. člen 

 Vodna plovila 
 

1. Zavarovanje zajema tudi odgovornost lastnika, imetnika in 
oseb, ki so po volji imetnika dejavni pri uporabi vodnega 
plovila brez lastnega pogona in do velikosti 5m ali se po 
njegovi volji prevažajo z njim.   

 
2. Zavarovalnica je prosta obveznosti izplačila odškodnine, 

če voznik zavarovanega vodnega plovila nima uradno 
predpisanega dovoljenja za upravljanje s takšnim plovilom. 

 
3. Zavarovanje krije za razliko od 10.1. in 10.2. točke 7. člena 

SPZO tudi stvari, ki jih osebe na plovilu nosijo na sebi ali 
imaajo kot prtljago. 

 
14. člen 

  Društva 
 
(V smislu vsakokratnega zakona o društvih) 
 

1. Zavarovanje krije v skladu z obsegom kritja iz SPZO 
odgovornost iz 

 

1.1. posedovanja ali uporabe zemljišč, poslopij, 
prostorov, naprav, opreme in aparatov za namene v 
skladu s statutom zavarovalca (uporablja se 11. člen 
DPZO); 

 

1.2. izvajanja društvenih prireditev s strani zavarovalca, in 
sicer neodvisno od kraja prireditve. 

 
2. V skladu s 1. točko je zavarovana odgovornost 
 

2.1. zakonitih in pooblaščenih zastopnikov zavarovalca in 
takšnih oseb, ki  jih zaposli za vodenje ali nadzor 
društva; 

 

2.2. vseh ostalih delavcev zavarovalca za škodo, ki jo 
povzročijo pri izvajanju svojih službenih opravil, 
vendar z izključitvijo osebne škode, pri kateri gre za 
delovne nezgode delavcev zavarovanega društva; 

 



4242

 
 
HV5 – Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti  
  

 Stran 14 od 16 HV5–05/07 

2.3. vseh članov društva iz izvajanja dejavnosti društva, ki 
so v skladu s statutom, in sicer 

 

2.3.1. v društvu, 
2.3.2. pri prireditvah društva in 
2.3.3. zunaj društva po nalogu društva. 

 

3. Samo na osnovi posebnega dogovora zavarovanje krije 
tudi odgovornost iz 

 

3.1. posedovanja ali uporabe 
 

3.1.1. tribun za gledalce in objektov za gledalce; 
3.1.2. prog za bob in sankališč, skakalnic, smučarskih 

in tekaških prog. 
 

3.2. posedovanja ali uporabe 
 

3.2.1. živali; 
3.2.2. vodnih plovil. 

 

3.3. izvajanja občinskih, zveznih ali mednarodnih športnih 
tekmovanj. 

 
15. člen 

 Gasilci in protipoplavne enote 
 
1. Smiselno se uporablja1. in 2. točka 14. člena DPZO. 
 

2. Zavarovanje krije za razliko od 3. točke 7. člena SPZO  
tudi odgovornost za škode povzročene pri opravljanju 
javnih pooblastil. 
 

3. Pri delovanju v tujini in pri sodelovanjih na mednarodnih 
tekmovanjih zajema zavarovalno kritje za razliko od 3. 
člena SPZO le škodne dogodke, ki so se zgodili v Evropi. 

 

4. Zavarovanje ne krije odgovornosti za škode na stvareh, za 
katere je bilo predvideno reševanje ali zaščita ali za katere 
je bila poklicana ustrezna služba (gasilci,  …). 

 

5. Samo s posebnim dogovorom je mogoče razširiti 
zavarovalno kritje za odgovornost za škode na stvareh, ki 
so zavarovalcu dane na razpolago za delovanje, 
tekmovanja in vaje. 

 
6. Za poklicne gasilce in gasilce organizirane v okviru 

podjetja, velja 3. člen poglavja A DPZO. 
 

16. člen 
Odgovornost zasebnika 

 
1. Zavarovanje krije  v skladu z obsegom kritja SPZO 

odgovornost zavarovalca kot zasebne osebe, iz nevarnosti 
vsakdanjega življenja z izjemo nevarnosti poslovne, 
poklicne ali obrtne dejavnosti, zlasti 

 

1.1. kot imetnika stanovanja (vendar ne kot lastnik hiše  
in/ali zemljišča) in kot delodajalca hišnega osebja, 
vključno osebja za sprejemanje gostov na 
prenočevanje, če ni potrebno uradno obrtno 
dovoljenje (uporablja se 6. člen poglavja B DPZO); 

1.2. iz posedovanja in uporabe radijskega in 
televizijskega sprejemnika; 

1.3. iz posedovanja in uporabe koles; 

1.4. iz nepoklicnega športnega udejstvovanja, z izjemo 
lova; 

1.5. iz dovoljenega posedovanja hladnega in strelnega 
orožja in uporabe le-tega kot športnih naprav in za 
namene samoobrambe; 

1.6. iz posedovanja malih živali, z izjemo psov (uporablja 
se 12. člen poglavja B DPZO); 

1.7. iz priložnostne uporabe, vendar ne iz posedovanja, 
električnih in jadralnih čolnov (uporablja se 13. člen 
poglavja B DPZO);  

1.8. iz posedovanja in uporabe drugih vodnih plovil in 
ladijskih modelov, ki niso na motorni pogon 
(uporablja se 13. čen poglavja B DPZO); 

1.9. za razliko od 5.2. točke 7. člena SPZO iz 
posedovanja in uporabe letalskih modelov, ki niso na 
motorni pogon, do teže letala 5 kg. 

 
2. Za tveganje v skladu s 1. točko je zavarovana 

premoženjska škoda, nastala zaradi onesnaženja okolja, v 
skladu s 6. členom SPZO. 

 

Zavarovalna vsota znaša 75.000,- EUR v okviru skupne 
zavarovalne vsote na polici. 
 

Lastna udeležba zavarovalca v škodi znaša v vsakem 
zavarovalnem primeru 250,- EUR. 

 
3. V skladu s 1. točko zavarovanje krije tudi odgovornost 
 

3.1. zakonca ali življenjskega sopotnika, ki živi z 
zavarovancem v skupnem gospodinjstvu; 

 

3.2. mladoletnih otrok (tudi vnukov, posvojencev, 
rejencev in pastorkov) zavarovalca, njegovega 
zakonca ali življenjskega sopotnika; otroci ostanejo 
zavarovani do izpolnjenega 25. leta starosti, če ne 
razpolagajo z lastnim gospodinjstvom ali lastnimi 
rednimi prihodki; 

 

3.3. oseb, ki za zavarovalca opravljajo hišna dela po 
delovni pogodbi ali priložnostno, v objektih 
zavarovalca. Izključena je – če ni drugače 
dogovorjeno – osebna škoda, pri kateri gre za 
delovne nezgode  delavcev zavarovalca. 

 

3.4. Zavarovanje krije za razliko od 3. člena SPZO 
škodne dogodke, ki so se zgodili v Evropi ali v 
izvenevropski državi ob Sredozemskem morju. 

 
17. člen 

Razširjena odgovornost zasebnika 
 

1. Zavarovanje krije  v skladu z obsegom kritja SPZO 
odgovornost zavarovalca kot zasebne osebe, nastalih iz 
nevarnosti vsakdanjega življenja z izjemo nevarnosti 
poslovne, poklicne ali obrtne dejavnosti, zlasti 

1.1. kot imetnika stanovanja (vendar ne kot lastnika hiše  
in/ali zemljišča) in kot delodajalca hišnega osebja, 
vključno osebja za sprejemanje gostov na 
prenočevanje, če ni potrebno uradno obrtno 
dovoljenje (uporablja se 6. člen poglavja B DPZO); 

1.2. iz posedovanja in uporabe radijskega in 
televizijskega sprejemnika; 

1.3. iz posedovanja in uporabe koles; 
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HV5 – Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti  
  

 Stran 15 od 16 HV5–05/07 

1.4. iz nepoklicnega športnega udejstvovanja, z izjemo 
lova; 

1.5. iz dovoljenega posedovanja hladnega in strelnega 
orožja in uporabe le-tega kot športnih naprav in za 
namene samoobrambe; 

1.6. iz posedovanja malih živali, z izjemo psov (uporablja 
se 12. člen poglavja B DPZO); 

1.7. iz priložnostne uporabe, vendar ne iz posedovanja, 
električnih in jadralnih čolnov (uporablja se 13. člen 
poglavja B DPZO);  

1.8. iz posedovanja in uporabe drugih vodnih plovil in 
ladijskih modelov, ki niso na motorni pogon 
(uporablja se 13. čen poglavja B DPZO); 

1.9. za za razliko od 5.2. točke 7. člena SPZO iz 
posedovanja in uporabe letalskih modelov, ki niso na 
motorni pogon, do teže letala 5 kg. 

 

2. Za tveganje v skladu s 1. točko je zavarovana 
premoženjska škoda, nastala zaradi onesnaženja okolja, v 
skladu s 6. členom SPZO. 

 
Zavarovalna vsota znaša 75.000,- EUR v okviru skupne 
zavarovalne vsote na polici. 

 

Lastna udeležba zavarovalca v škodi znaša v vsakem 
zavarovalnem primeru 250,- EUR. 

 

3. 10. člen SPZO, se uporablja le v primeru, ko si 
zavarovalec ali sozavarovane osebe stvari sposodijo, 
najamejo, vzamejo na leasing, zakupijo ali vzamejo v 
hrambo ali dajo v obdelavo (zlasti popravilo ali 
vzdrževanje).  

 

4. Za razliko od 10.1. člena 7. člena SPZO, zajema 
zavarovalno kritje tudi odgovornost za škode iz poškodbe 
najetih prostorov in v njih nahajajočega se inventarja. To 
zavarovalno kritje velja samo za najemna razmerja z 
trajanjem ne več ko en mesec. 

 

5. skladu s 1. točko zavarovanje krije tudi odgovornost  
 

5.1. zakonca ali življenjskega sopotnika, ki živi z 
zavarovancem v skupnem gospodinjstvu; 

 

5.2. mladoletnih otrok (tudi vnukov, posvojencev, 
rejencev in pastorkov) zavarovalca, njegovega 
zakonca ali življenjskega sopotnika; ti otroci ostanejo 
zavarovani do izpolnjenega 25. leta starosti, dokler 
ne razpolagajo z lastnim gospodinjstvom ali lastnimi 
rednimi prihodki; 

 

5.3. oseb, ki za zavarovalca opravljajo hišna dela po 
delovni pogodbi ali priložnostno, v objektih v njegovi 
lasti. Izključena je  - če ni drugače dogovorjeno – 
osebna škoda, pri kateri gre za delovne nezgode  
delavcev zavarovalca. 

 

6. Za razliko od 6.2. točke 7. člena SPZO, so iz 
zavarovalnega kritja izključeni samo odškodninski zahtevki 
oseb, zavarovanih v skladu s točkama 5.1 in 5.2. 

 

7. Zavarovalno kritje zajema za razliko od 3. člena SPZO 
škodne dogodke po celem svetu. 

 

18. člen  
Vzgoja 

 
1. Šole, vzgojni zavodi in podobno. 
 

1.1. Uporablja se poglavje A SPZO. 
 

1.2. Zavarovanje krije za razliko od 10.2. do 10.4. točke 
7. člena SPZO tudi odgovornost zavarovalca za 
poškodbe (ne za izgubo ali izginotje) stvari šolarjev 
ali gojencev. 

 

2. Učitelji ali nadzorne osebe 
 

Zavarovanje zajema v skladu s kritjem SPZO odgovornost 
zavarovalca iz dejavnosti poučevanja ali nadzorovanja. 

 
3. Zavarovalno kritje zajema izvajanje šolskih prireditev (tudi 

maturantski izlet), in sicer tudi izven učnega načrta, vendar 
z dovoljenjem vodstva šole. 

 

Zavarovalno kritje zajema za razliko od 3. člena SPZO 
škodne dogodke, nastale pri izvajanju teh prireditev v 
Evropi ali v izvenevropski državi ob Sredozemskem morju. 

 
4. Zavarovanje krije za razliko od 3. točke 7. člena SPZO,  

tudi odgovornost za škode povzročene pri opravljanju 
javnih pooblastil, pri čemer je poleg krita tudi čista 
premoženjska škoda do zavarovalne vsote 7.500,- EUR. 

 
19. člen 

Specializirane šole  
  
Za specializirane šole kot npr. avtošole, šole letenja (tudi za 
skoke s padalom), šole za motorne čolne, smučanje na vodi, 
jadranje, deskanje, jahanje in smučanje velja  
  
1. Uporablja se poglavje A SPZO.  
  
2. Za zavarovanje ne velja 18. člen poglavja B DPZO.   
  
3. Odškodninske odgovornosti iz naslova posesti ali uporabe 

motornih vozil, priklopnikov, letal in zračnih plovil so v 
skladu s 5. točko 7. člena SPZO iz zavarovalnega kritja 
izključene.  

  
Za praktični pouk na navedenih stvareh in njihov prevoz 
velja enako kot za njihovo uporabo.  

  
Zavarovalno varstvo velja v okviru zavarovanega tveganja 
tudi za dejavnost poučevanja in nadzora ter za praktični 
pouk z uporabo motornih čolnov, jadrnic, naprav za 
deskanje ali jahalnih konj.  

   
20. člen 

 Specializirani učitelji/inštruktorji  
  
Za specializirane učitelje kot npr. inštruktorje vožnje, letenja 
(tudi za skoke s padalom) , inštruktorje za motorne čolne, 
smučanje na vodi, jadranje, deskanje, jahanje in smučanje 
velja naslednje:  
  
1. Uporablja se 3. člen poglavja A DPZO.  
  

2. Za zavarovanje ne velja 18. člen poglavja B DPZO.  
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HV5 – Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti  
  

 Stran 16 od 16 HV5–05/07 

3. Zavarovalno kritje velja za vse dejavnosti, do katerih je 
zavarovalec upravičen na osnovi zakonov, odredb in 
predpisov pristojnih organov, ki veljajo za njegov poklic.  

  

4. Kvalifikacija alpinističnega društva ustreza kvalifikaciji 
pristojnega organa.  

  

5. Odškodninske odgovornosti iz naslova posesti ali uporabe 
motornih vozil, priklopnikov, letal in zračnih plovil so v 
skladu s 5. točko 7. člena Splošnih pogojev za zavarovanje 
odgovornosti iz zavarovalnega varstva izključene.  

  
Za praktični pouk na navedenih stvareh in njihov prevoz 
velja enako kot za njihovo uporabo.  

  
Zavarovalno varstvo velja v okviru zavarovanega tveganja 
tudi za dejavnost poučevanja in nadzora ter za praktični 
pouk z uporabo motornih čolnov, jadrnic, naprav za 
deskanje ali jahalnih konj.  

  
21.  člen 

Politične skupnosti in občine 
  
1. Zavarovanje krije v skladu z obsegom kritja iz SPZO 

odgovornost občine 
 

1.1. posedovanja ali uporabe zemljišč, poslopij, 
prostorov, naprav, opreme in aparatov, ki ne služijo 
za namene kmetijstva, gozdarstva, obrti ali industrije 
in ne morejo biti dane v najem ali zakup, ter ne sodijo 
med zaloge in obratovanje pokopališč in krematorijev 
(uporablja se 10. člen poglavja B DPZO). 

 

1.2. iz takšnih del, ki so opravljena izključno za namen 
gradnje ali vzdrževanja občinskih cest, poti, trgov in 
mostov, če so stroški za ta dela poravnani izključno 
iz naslova občinskih sredstev (uporablja se 3. člen 
poglavja B DPZO); 

 

1.3. iz posedovanja in obratovanja kamnolomov, 
peskokopov in drobilnic, ter služb za vzdrževanje in 
gradbena dela na cestah, vendar samo pod 
pogojem, da le-ti služijo izključno zavarovanim 
tveganjem iz 1. in 2. točke (uporablja se 3. člen 
poglavja B DPZO). 

 

1.4. Le v primeru posebnega dogovora zavarovanje krije 
tudi odgovornost iz naslova posesti in obratovanja 
občisnskih odlagališč smeti in naprav za 
odstranjevanje odpadkov, vodovodne napeljave, 
kanalizacije in čistilne naprave v lasti občine. 

 

2. Zavarovanje krije tudi odgovornost oseb, ki so privedene 
na prisilno delo. 

 

3. Samo s posebnim dogovorom je mogoče razširiti 
zavarovanje tudi na premoženjsko škodo 
zaradionesnaženja okolja v skladu s 6. členom SPZO. 

 

4. Uporablja se 1. in 3. člen poglavje A DPZO. 
 

22. člen 
Cerkve, verske občine 

 
1. Zavarovanje krije v skladu z obsegom kritja iz SPZO tudi 

odgovornost iz 
 

1.1. opravljanja nalog cerkvene oz. verske skupnosti; 
 

1.2. izvajanja prireditev s strani zavarovalca, in sicer 
neodvisno od kraja prireditve; 

 

1.3. posedovanja ali uporabe zemljišč, poslopij, 
prostorov, naprav, opreme in aparatov, ki ne služijo 
za namene kmetijstva, gozdarstva, obrti ali industrije 
in ne morejo biti dane v najem ali zakup, ter ne sodijo 
med zaloge in obratovanje pokopališč in krematorijev 
(uporablja se 10. člen poglavja B DPZO). 

 

2. V skladu s 1. točko je zavarovana tudi odgovornost 
zakonitih zastopnikov zavarovalca in vseh oseb, ki po 
njegovem naročilu delajo zanj. 
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SO2-OBR-08/10

   IZPOLNI ZAVAROVALNICA 
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Wien
Wiener Stadtische zavarovalnica
Podružnica v Ljubljani
Masarykova 14
1000 Ljubljana

Prijava škode:

Škoda št.:

Polica št.:

PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA ODGOVORNOSTI ZAVAROVANCA

Zavarovanec:

Točen naslov:

Telefon:                                              E-pošta:

Kraj škode:                                              Občina:

Datum in ura nastanka škode (obvezno)

1. Ime in naslov osebe, ki je oškodovana in od 
vas terja odškodnino:

2. Kratek opis dogodka - vzroka škode, kakor 
tudi okoliščin, zaradi katerih je nastala 
škoda:

3. Kateri postaji policije je prijavljena nezgoda?

4. Ali je bila nezgoda prijavljena in kdaj z 
obrazcem ER-8?

          (Če je bila prijavljena, obvezno priložite kopijo 
           obrazca).

5. Priče – očividci škodnega dogodka:

6. Koliko znaša približno škoda?

7. Kateri predmeti so uničeni ali poškodovani 
oz. opis telesnih poškodb:

8. Številka police, po kateri imate zavarovano 
svojo odgovornost:

Podpisani izjavljam in s svojim podpisom potrjujem, da sem na vsa vprašanja odgovoril resnično.

V _________________________ , dne _______________  ___________________________________  
Zavarovanec/ Podpis pooblaščene osebe in žig
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OZ1-OBR-01/09 
 

 IZPOLNI ZAVAROVALNICA 

Prijava škode: 

Škoda št.: 

 

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group 
Schottenring 30, 1010 Dunaj, Avstrija 
Wiener Stadtische zavarovalnica 
Podružnica v Ljubljani 
Masarykova 14 
1000 Ljubljana Polica št.: 

 
ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK 
Opomba: Zahtevek bomo lahko obravnavali, če bo odškodninski zahtevek pravilno in v celoti izpolnjen in ko bomo prejeli vsa dokazila 
o odgovornosti našega zavarovanca in dokazila o višini škode. 
 

Oškodovanec: 
 

Ulica in hišna št.: 
 
 

Kraj in poštna št.: 
 

Občina: 
 

Telefon: 
                                           
                                                   E-pošta: 
 

Kontaktna oseba:  

 

Zavarovanec (povzročitelj) __________________________________________________________________________________  

Popoln naslov ____________________________________________________________________________________________  

Je povzročil dne _________________________  ob ________________________  v (natančna navedba kraja in datuma škodnega 
dogodka) 

________________________________________________________________________________________________________  

tako, da je ( natančen opis škodnega dogodka s skico) ____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  
 



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E  -  Z A K O N O D A J A  I N  U R A D N E  O B J A V E 47O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E  -  Z A K O N O D A J A  I N  U R A D N E  O B J A V E 47

ČLANARINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 2013

OZ1-OBR-01/09 
 

Kdo je po vašem mnenju odgovoren za škodo (povzročitelj) 

________________________________________________________________________________________________________  

V čem je po vašem mnenju krivda in odgovornost našega zavarovanca za vam prizadejano škodo 

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

Priče škodnega dogodka ____________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

Kdo je o nezgodi napravil zapisnik (katera postaja policije, inšpekcije, interni organ ipd.) 

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

Opis nastale škode: 

a. na osebah  ___________________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

b. na stvareh  ___________________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

c. ostalo  ___________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

Iz naslova utrpljene škode zahtevam naslednjo odškodnino 

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

K  zahtevku prilagam naslednja dokazila ( medicinska dokumentacija, računi, fotografije ipd.) 

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

 
     -           

 

Želim, da se zavarovalnina nakaže na   
 (ustrezno označi)   TRR  /   osebni račun: 
 

   Ime in priimek imetnika: 

   Pri banki:  
 
 
 
Podpisani izjavljam in s svojim podpisom potrjujem, da sem na vsa vprašanja odgovoril resnično. 
 
 
 
V __________________________, dne ______________  ____________________________________  
    Oškodovanec/ Podpis pooblaščene osebe in žig 



4848

 

Wiener Städtische Allg. Versic herung AG, Wien 
Podružnica v Ljubljani 
Masarykova cesta 14, 1000 L jub ljana 
Registrir ana pr i Okrožnem sodišu v Ljubljani, pod št. vložka 1/40235/00 
Matina številk a: 1983652 
Davna št.: SI35452846 
mail-us@ wienerstaedtische.si 

Številka škode: 

 

PRIJAVA NESREE 
Prosimo, da na vpr ašanja odgovor ite izrpno! Ustrezno oznaite s  

PODATKI O ZAVAROVANI OSEBI  
Številka police: Ime in priimek ponesreenca: Datum rojstva: 
 
 

  

Naslov in hišna številka: Poštna številka: Kraj: Telefonska številka: 
 
 

   

Trenutno zaposlen kot: Delodajalec: 
 
 

 

 
PODATKI O NESREI 

Datum nesrae:          Ura: 
  
Na katerem mestu oziroma v katerem prostoru se je zgodila nesrea? 
 
 
Prosimo, da natanno opišete potek nesree: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z opisom lahko nadaljujte na loenem listu!  
Ime in priimek, naslov leeega zdravnika: 
 
 

 
PODATKI O DRUGIH OBSTOJEIH NEZGODNIH ALI ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJIH 

Vrsta pogodbe: Ime zavarovalnice: Številka police: 
 
 

  

 
NESREA Z MOTORNIM VOZILOM 

Ime in priimek voznika: Številka vozniškega dovoljenja: Izdano dne: Kategorija: 

 
 

   

Ali je policija sestavila zapisnik o dejanskem stanju?       da       ne      
Naslov policijske postaje:  
 
 

Ali ste nesreo prijavili?                                                    da       ne      
Ime in priimek povzro itelja: 
 
 

Podatki o vozilu: Znamka: Registrska številka: Številka šasije: 
 osebno vozilo                 motor                            ali drugo 

 tovorno vozilo                 moped                         …..………………….... 

   

Število oseb, vkljuno z voznikom, v zava rovanem vozilu, v trenutku 
nesree: 
 

So bile osebe pripete z varnostnim pasom?           da       ne      
Katere?   
 
 

 
NAK AZILO ZAVAROVALNINE 

Banka: Oznaka bank e: 
 

Številka rauna: Imetnik rauna:: 
 na banko

    
 

Kraj in datum: Na zastavljena vprašanja sem pravilno in izrpno odgovoril/a. 
 
Podpis zavarovanca: 

  

 
POOBLASTILO ZA VPOGLED V MEDICINSKO DOKUMENTACIJO 

Bolnica:     
 

Številka sprejema: 

  

Za ureditev zahtevka k za varovalni polici številka ………………………………….. se strinjam, da se WIENER STAEDTISCHE ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG dajo 
bolniški izvidi oziroma protokoli ambulante na razpolago. Izrecno se potrjuje, da ste odvezani dolžnosti varovanja tajnosti. 

Kraj in datum: 
 

Naslov in datum rojstva zavarovanca: Podpis zavarovanca: 

   

NEZ-PR-10/04 
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OPOMBE LEEEGA ZDRAVNIKA 
DIAGNOZA         Prosimo, da na vpr ašanja odgovor ite izrpno! Ustrezno oznaite s  

Prosimo, da tono opišete poškodbo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZDRAVSTVEN A PRIZADETOST PRED NESREO 

Ali je bil poškodovani že pred nesreo zdravstveno prizadet? 
(Npr. zlomi, izguba ali zmanjšana uporaba okon in, zmanjšanj vid, zmanjšanj sluh, epilepsija, diabetis, težave s hrbtenico, težave s srcem idr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VZROK POŠKODBE 

Ali je poškodba nedvoumno nastala zaradi nesree? Drugi vzroki (npr. obstojee bolezni) 

 da       ne      

 
 
 
 

Ali so zaradi tega posledice nesree hujše? V kakšnem obsegu? 

 da       ne      

 
 
 
 

 
POSLEDICE NESREE 

Ali se posledice priakujejo ali so že nastopile? Katere? 

 da       ne      

 
 
 
 

Ali ima nesrea za posledico trajno invalidnost? Katero? 

 da       ne      

 
 
 
 

 
ZDRAVLJENJE V BOLNIŠNICI 

Ime in naslov bolnišnice: Na in zdravljenja:     
  ambulantno                                od …………………… do …………………….. 

 stationarno                                 od …………………… do …………………….. 
 
OVIRE PRI POKLICU 

Ali poškodovani lahko zapusti sobo? Ali ste poškodovancu predpisali mirovanje v postelji? Koliko asa je potrebno upoštevati te odredbe? 

 da       ne       da       ne       

Ali je poškodovani zaradi nesree oviran pri zaposlitvi? 

 popolnoma      Kako dolgo?       
 

 deloma             Kako dolgo? 

 
PRVA ZDRAVNIŠKA POMO 

Kdaj je bila zahtevana prva zdravniška pomo? 
Datum:            Ura:   Kdo jo je izkazal? 

 
 

Kdo je vse zdravil poškodovanega? 
 
 
 
 
Kraj in datum:                    Podpis leeega zdravnika: 

 
  

 
NEZ-PR-10/04 
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WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj,  
Schottenring 30,1010 Wien 
WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani 
Masarykova c. 14, 1000 Ljubljana 
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod št. vložka 1/40235/00 
Matična številka: 1983652 
Davčna št.: SI35452846 
info@wienerstaedtische.si

Številka škode: 

 

PRIJAVA STROŠKOV REŠEVANJA ALI VRNITVE 
 

 
 

Številka police: 
 

                                                                                                    
 
 

PODATKI O ZAVAROVALCU                                                                                    Prosimo, da na vprašanja odgovorite izčrpno! Ustrezno označite s  
Ime in priimek zavarovalca: Datum rojstva: Davčna številka: 

 
E naslov: 

Naslov in hišna številka: Poštna številka: Kraj: Telefonska številka: 

 
PODATKI O ZAVAROVANI OSEBI  

Ime in priimek zavarovanca (ponesrečenca): Datum rojstva: Davčna številka: 
 

E naslov: 

Naslov in hišna številka: Poštna številka: Kraj: Telefonska številka: 

Poklic zavarovanca ob nezgodi: Delodajalec:                                                                             Kakšno delo opravlja (opis delovnih nalog): 
 

Začetek potovanja:   Konec potovanja: Destinacija: 

Ali ste potovali sami? 

 
KJE SO NASTALI STROŠKI? 

 Reševanje 
 

Kakšno? 
 

 Vrnitve 
 

Kakšni? 
 

 Iz drugih vzrokov 
 

Kakšnih? 
 

Višina nastalih stroškov: __________________________________________ EUR. 

 
Datum:                                                                                                           Vzrok: 

Kraj: Država: 

Kdaj, kje in zakaj se je pripetil 
dogodek? 
 

Nadmorska višina: 

Ali ste plezali sami ali v navezi s soplezalcem? 

 
Ali obstajajo priče? 
 

 DA                                    NE          
Ime in priimek: Naslov: 

Ali je bil o dogodku narejen zapisnik?  

Kdo je naredil zapisnik?  

 
DIAGNOZA 

Prosimo navedite diagnozo: 

 
PRVA ZDRAVNIŠKA POMOČ 

Kdaj je bila zahtevana prva zdravniška pomoč? 

Datum:            Ura:   Kateri zdravnik je nudil prvo zdravniško pomoč? 
 

Ali zdravljenje še traja? Kdo zdravi poškodovanega (ime, priimek in naslov bolnišnice)? 
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SOCIALNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

Pri kateri ustanovi ste socialno zdravstveno zavarovani?  

Področna enota:  

Druga zdravstvena zavarovalnica:  

Vaša št. zdravstvenega zavarovanja:  

 
PODATKI O DRUGIH OBSTOJEČIH ZAVAROVANJIH 

Ali imate: Ime zavarovalnice: Številka police: 

- zdravstveno zavarovanje?   

- nezgodno zavarovanje?   

 
Ali ste pri kateri družbi že vložili zahtevek za zavarovalnino? 
 

 

Če da, pri kateri? 
 

 

Ali so bili zahtevki priznani? 
 

 

 
NAKAZILO ZAVAROVALNINE 

Naziv  banke: Številka TRR: Ime in priimek, ter naslov imetnika računa: 
 na banko

 
 
 

 
S I 5 6                 

 

 
UPRAVIČENEC ( v kolikor ni ista oseba kot zavarovanec) 

Ime in priimek: Naslov: Kraj in poštna številka: 

EMŠO: Davčna številka: Datum in kraj rojstva: 

 
OBVEZNE PRILOGE 
- Priporočilo zdravnika za prevoz poškodovanca  
- Original račun stroškov reševanja oz. vrnitve 

 
 
Izjavljam, da sem na vsa vprašanja odgovoril resnično in popolno. V kolikor bi se v obravnavanem zavarovalnem primeru naknadno ugotovil razlog za izgubo zavarovalnih pravic 
po pogojih iz nezgodnega zavarovanja, se obvezujem vrniti vso prejeto zavarovalnino. Zavarovalnici dovoljujem, da podatke pri ustreznih ustanovah preveri. Dovoljujem, da se 
moji osebni podatki zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo.  
 
V _______________, dne_______________ 
                                     ________________________________ 

                                              (Podpis zavarovanca/upravičenca) 
 

 
 
POTRDILO ZAVAROVALCA (IZPOLNI PODJETJE OZIROMA DRUŠTVO): 
 
_______________________________  je delavec podjetja oz. član društva neprekinjeno od   __________________.  
       (ime in priimek zavarovane osebe) 
                            
Na dan nezgode je bil zaposlen kot   ________________________________ in je opravljal dela  __________________________________.  
                                                                        (naziv delavnega mesta)                                                                    (točen opis delovnih nalog) 
 
Zaradi nezgode je bil odsoten z dela od ______________________________ do vključno _____________________ 
 
Zavarovan je s polico nezgodnega zavarovanja št. ___________________.  
 
Za zavarovanca smo nakazali zadnjo premijo pred nezgodo za mesec _______________ v znesku _______________ EUR dne, _______________. 
 
 
V _______________, dne_______________ 
 
                                            ______________________________ 

                                              (Žig in podpis podjetja, društva) 
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PRIJAVA ŠKODE ZA PLAČILO STROŠKOV REŠEVANJA / NUDENJA MEDICINSKE POMOČI

IZPOLNI ZAVAROVALNICA

Prijava škode:

Škoda št.:

Polica št.:

Ime in priimek zavarovanca: Datum rojstva:

Ulica in hišna št.:

Poštna št. / kraj bivanja:

Telefon / mobilni telefon:

E-naslov:

Začetek potovanja: Konec potovanja: Destinacija:

Ali ste potovali sami? � Da   � Ne

1. Podatki o reševanju oz. 
nudenju medicinske pomoči:

� Reševanje Kakšno?

� Iz drugih vzrokov

Višina nastalih stroškov:           EUR *

2. Opis dogodka:

Kdaj in kje se je pripetil? Datum: Kraj:

Država: Nadmorska višina:

Obstajajo priče? � Da � Ne Ime: Naslov:

Ali je bil o dogodku narejen zapisnik? � Da � Ne Kdo je naredil zapisnik?

3. Diagnoza

4. Kdo je nudil 1. pomoč? Ali zdravljenje še traja?  � Da � Ne

Kdo vas zdravi (ime), naslov bolnice:

5. Pri kateri ustanovi ste 
socialno zdravstveno 
zavarovani?

Področna enota:

Druga zdravstvena zavarovalnica:

Vaša št. zdravstvenega zavarovanja:

6. Ali imate?
£ zdravstveno zavarovanje Polica št.: Ime družbe:

£ nezgodno zavarovanje Polica št.: Ime družbe:

7. Ali ste že vložili zahtevek za 
odškodnino pri eni od pod 
tč. 6 navedenih družb?

� Da � Ne Če da, pri kateri?

Ali so bili ti zahtevki priznani? � Da � Ne

8. Priloga

Zavarovalnina naj se  
plača na naslednji TRR: SI56

Banka: Imetnik TRR:

IBAN** BIC KODA*

V  , dne  . ___________________________________________
(Podpis)

Generali, Zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3
SI-1000 Ljubljana

tel.: (01) 47 57 164
faks: (01) 47 57 116

* Stroški se povrnejo le ob predložitvi original računov!

** Samo pri nakazilih v tujino.
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SEZNAM VPLAČNIKOV DODATNEGA ZAVAROVANJA ZA STROŠKE REŠEVANJA 
ZA VES SVET (DRUŽINSKO) GENERALI D.D.

nakazilo         

 Ime Priimek Datum rojstva član PD s plač. članarino Naslov 6,10 €
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
skupaj

Nakazilo  letne premije se nakaže na Planinsko zvezo Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, 
transkacijski račun: 0510 0801 0489 572 sklic 00  7003002-2012      
      
Izpolnjen obrazec s podatki o zavarovancu ob nakazilu premije pošljete na Planinsko zvezo Slovenije 
Katarini Maček (el. naslov: katarina.macek@pzs.si)       
      
Trajanje zavarovalnega kritja za posameznega člana začne z naslednjim dnem, ko Planinska zveza Slovenije dobi plačilo zavarovalne 
premije in podatke o zavarovancu, ki je poravnal  dodatno zavarovanje.  
    
V primeru, da PZS podatkov o zavarovancih ne dobi pravočasno, ne jamči za trajanje zavarovalnega kritja od naslednjega dne, ko je 
prejela nakazilo zavarovalne premije.      
Zavarovalnica Generali d.d. vsakemu vplačniku na njegov naslov pošlje potrdilo o zavarovanju.       
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Na podlagi Operativnega programa izvedbe določil novega Statuta PZS, ki ga je sprejel Upravni odbor PZS na svoji 12. seji, ki je bila 8. 
novembra 2012, Predsedstvo PZS in Odbor za članstvo PZS vabita planinska društva in zainteresirano planinsko javnost, da sodelujejo v

JAVNI OBRAVNAVI OSNUTKA MERIL ZA 
RAZVRŠČANJE DRUŠTEV V PREDNOSTNE SKUPINE

Planinska društva in zainteresirano planinsko javnost prosimo, da svoja stališča in pripombe posredujte do četrtka, 31. januarja 2013, 
na e-naslov info@pzs.si ali na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Merila za razvrščanje društev v prednostne skupine
p. p. 214
1001 Ljubljana

V okviru javne obravnave bo izvedena tudi delavnica, na kateri bo podrobneje predstavljen osnutek Meril za razvrščanje društev v 
prednostne skupine. Delavnica bo potekala na isti dan kot Skupščina PZS, torej v soboto, 12. januarja 2013, z začetkom ob 9. uri v 
prostorih Kulturnega centra Tržič, Cankarjeva cesta 5, 4290 Tržič.

Milena Brešan,           Bojan Rotovnik,
vodja Odbora za članstvo PZS         predsednik PZS

Pojasnila k osnutku Meril za razvrščanje društev v 
prednostne skupine
Jeseni leta 2010 smo v planinski organizaciji usklajevali izhodišča za pripravo novega Statuta PZS, kjer je bilo eno izmed področij tudi 
način včlanjevanja novih društev v PZS. Takrat je veljalo, da je društvo pred sprejemom moralo poleg zakonskih zahtev moralo izpolnje-
vati tudi dodatne vsebinske pogoje (vsaj en vodnik PZS, skrbništvo vsaj ene planinske poti, mladinski odsek …), da se je lahko včlanilo v 
PZS. V izogib omejevanju pri včlanjevanju društev v PZS je bil podan predlog alternativne rešitve in sicer, da mora društvo ob sprejemu 
v PZS izpolnjevati zakonske zahteve. Ker pa je vsebina dela društev pomembna za planinsko organizacijo bi se ob sproščenih pogojih za 
včlanitev uvedla merila, ki bi naj spodbujala včlanjena društva k vsebinsko bogatemu programu dela.

Takšno izhodišče je bilo predstavljeno tudi izredni skupščini, ki je bila 4. 12. 2010 v Celju in rezultat tajnega glasovanja je pokazal, da 
večina društev podpira sprostitev pogojev za včlanitev društev v PZS ob hkratnem razvrščanju vseh včlanjenih društev glede na vsebino 
dela. Izvleček iz zapisnika skupščine:

PLANINSKA DRUŠTVA VČLANJENA V PLANINSKO ZVEZO SLOVENIJE
VARIANTA 1: Novo društvo mora izpolnjevati vsebinske pogoje: številčnost članstva (vsaj 50 odraslih), ureditev dejavnosti mladih, skrb 
za usposobljenost strokovnega kadra, vzdrževanje vsaj ene planinske poti, uspešno prestana sprejemna doba (dve leti pod mentorstvom 
enega od društev). Dosedanja društva morajo v prehodnem obdobju petih let prevzeti skrb za vsaj eno planinsko pot, skrb za tradicionalno 
planinsko prireditev, urediti dejavnost mladih, usposobiti strokovne kadre ter povečati število članov na vsaj 50 odraslih članov (vsaj trikrat 
v opazovanem obdobju). Specializirana društva (plezalni in alpinistični klubi), za katere veljajo nižji številčni kriteriji glede članstva, lahko 
prevzamejo skrb za planinske poti in/ali za plezališča oz. izvedbo plezalne oz. alpinistične šole na ravni podružnice.
VARIANTA 2: Novo društvo mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon o društvih. Nova društva se v PZS sprejema enkrat letno v je-
senskem obdobju, pravico glasovanja na skupščini pridobijo po uspešno prestani uvajalni dobi (dve leti pod mentorstvom enega od društev). 
Člani PZS se razvrstijo v tri skupine: 
A – društva, ki izpolnjujejo pogoje številčnosti članstva, zastopanosti različnih organiziranih oblik dejavnosti in skrbi za vzdrževanje 

planinske infrastrukture
B – društva, ki ne izpolnjujejo pogojev za A društva
C– društva, ki so pridružena in katerih posamezni člani nimajo pravic in ugodnosti članstva

•	 Društvo z A liste ima dodatna ugodnosti, ki so določene s posebnim pravilnikom (prijava na razpise komisij PZS, sofinanciranje 
programov/projektov iz sredstev planinskega sklada, možnost kandidiranja članov v organe komisij). 

mailto:info%40pzs.si?subject=
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Pridruženi člani so društva in pravne osebe (ne pa posamezniki), ki jim izvajanje planinstva ni osnovna dejavnost. Pridruženi člani nimajo 
pravice glasovanja na skupščini PZS, imajo pa pravico do sodelovanju v dejavnostih PZS. Pridruženi člani plačajo enotno članarino v višini, 
kot jo določi upravni odbor (predlog: 50 individualnih osnovnih članarin za odrasle).
Izid glasovanja: VARIANTA 1 - 53 glasov, VARIANTA 2 - 65 glasov.
SKLEP 20-20102 : Izredna skupščina PZS je sprejela varianto 2 za vključevanje novih društev v PZS. 
Sprejeto izhodišče je bilo smiselno vneseno v predlog novega statuta, ki je bil po skoraj dveletni razpravi z veliko večino potrjen na skup-
ščini PZS v Ormožu, 14. 4. 2012. V statutu je v 42. členu med pristojnostmi upravnega odbora PZS določeno tudi:
v) po predhodni javni obravnavi odloča o merilih za razvrščanje društev v prednostne skupine in o seznamu razvrščenih društev.

Upravni odbor PZS je na svoji 12. seji, ki je bila 8. 11. 2012 obravnaval in sprejel Operativni program izvedbe določil novega statuta, kjer 
je določen tudi postopek sprejemanja meril:

32. člen

v) po predhodni javni obravna-
vi odloča o merilih za razvrščanje 
društev v prednostne skupine in o 
seznamu razvrščenih društev

a) izhodišča za merila
b) razprava na skupščini
c) javna razprava o merilih
d) sprejem meril

a) 1. 12. 2012
b) 12. 1. 2013
c) 31. 1. 2013
d) 30. 3. 2013

a) Odbor za članstvo in predsedstvo
b) Odbor za članstvo
c) Odbor za članstvo
d) Upravni odbor

Na podlagi potrjene izvedbene naloge iz novega Statuta PZS je predsedstvo skupaj z odborom za članstvo pripravilo osnutek meril za 
razvrščanje društev v prednostne skupine in ob tem upoštevala naslednja izhodišča:
•	 smiselno	upoštevanje	sprejeta	sklepa	izredne	skupščine	iz	decembra	2010,
•	 izvajanje	določila	32.	člena	Statuta	PZS,
•	 merila	morajo	društva	motivirati	k	vsebinsko	pestrejšem	delovanju,
•	 celoten	postopek	mora	biti	v	kar	največji	meri	v	e-obliki,	da	se	poenostavi	izpolnjevanje,	zbiranje	in	analiza	prejetih	podatkov,	
•	 vse	podatki,	ki	se	vodijo	v	uradnih	evidencah	PZS,	se	s	strani	strokovne	službe	PZS	vnesejo	v	obrazce	in	društva	samo	preverijo	

pravilnost teh podatkov in sporočijo morebitna neskladja,
•	 merila	morajo	biti	tudi	vodilo	novim	društvom,	kako	obsežna	je	lahko	vsebina	dela	društva,	
•	 pri	sporočanju	podatkov,	ki	se	ne	vodijo	v	uradnih	evidencah	PZS,	se	smiselno	upošteva	Častni	kodeks	slovenskih	planincev	in	se	

praviloma posebnih dokazil od društev ne zahteva, 
•	 zaradi	meril	in	razvrstitve	v	prednostne	skupine	društvo	pri	koriščenju	ugodnosti,	ki	jih	društvom	nudi	PZS,	ne	sme	biti	v	slabšem	

položaju, kot je bilo pred sprejetjem meril oz. društva zaradi uvrstitve v nižje prednostne skupine ne smejo biti kaznovana,
•	 društvom,	ki	se	uvrstijo	v	višje	prednostne	skupine,	PZS	preko	internih	pravnih	aktov	PZS	ali	s	sklepi	UO	PZS	nudi	dodate	ugodnosti.	

Terminski načrt sprejemanja meril za razvrščanje društev v prednostne skupine*:
•	 november	2012:	obravnava	in	potrditev	osnutka	na	seji	predsedstva,
•	 december	2012:	obravnava	in	potrditev	osnutka	na	seji	odbora	za	članstvo,
•	 december	2012	in	januar	2013:	javna	razprava	(do	31.	1.	2013)	s	predstavitvijo	na	delavnici	pred	skupščino,	ki	bo	12.	1.	2013	v	Tržiču,
•	 februar	in	marec	2013:	na	podlagi	javne	razprave	priprava	predloga	meril	skupaj	s	predlogom	točk	za	posamezno	postavko	meril,	
•	 april	in	maj	2013:	razprava	o	merilih	na	sestankih	MDO	PD-jev,
•	 junij	2013:	potrditev	meril	na	seji	upravnega	odbora	PZS.

* ob pripravi osnutka meril smo ugotovili, da bo potrebna obravnava tega dokumenta v dveh delih, zato se smiselno prilagodi tudi terminski 
načrt sprejemanja meril, ki se podaljša za dodatno javno obravnavo po MDO PD-jih.

V 17. členu Statuta PZS je med dolžnosti društev zapisano, da »o svojem delu redno poročajo PZS ter MDO PD na enotnem obrazcu«. 
Glede na zasnovo meril za razvrščanje društev v prednostne skupine bi se lahko oddano poročilo v okviru meril upoštevalo tudi kot 
letno poročilo društva za PZS in MDO PD.

Milena Brešan,           Bojan Rotovnik,
vodja Odbora za članstvo PZS         predsednik PZS

POJASNILA K OSNUTKU MERIL ZA RAZVRŠČANJE DRUŠTEV V PREDNOSTNE SKUPINE
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Na predlog predsedstva in odbora za članstvo ter na podlagi 4. (alineja a) in 32. člena (alineja v.) Statuta PZS in po izvedeni javni obravnavi je Upravni 
odbor Planinske zveze Slovenije na svoji __. seji, 

ki je bila dne _______

sprejel

MERILA ZA RAZVRŠČANJE DRUŠTEV V PREDNOSTNE SKUPINE
OSNUTEK ZA JAVNO OBRAVNAVO

1. člen
V postopku sprejemanja novega Statuta PZS je bilo leta 2010 na skupščini PZS v Celju (sklep 20-2010-2) sprejeto izhodišče, da je lahko 
član PZS vsako društvo, ki izpolnjuje minimalne zakonsko-tehnične zahteve, se pa zaradi velike pomembnosti vsebine dela za prepo-
znavnost in razvoj planinstva opravlja vrednotenje vsebine dela društev in na tej podlagi razvrščanje društev v skupine. 

Osnovno izhodišče teh meril je, da neizpolnjevanje meril za vrednotenj društev ni sankcionirano, ampak so z dodatnimi ugodnostmi 
nagrajena društva, ki so višje vrednotena oz. razvrščena v višje skupine. Društvom, razvrščenim v nižje skupine, pa Planinska zveza 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PZS) nudi predvsem pomoč v obliki svetovanja pri razvoju planinskih dejavnosti in izpolnjevanja 
zakonskih zahtev. 

2. člen
PZS bo vsako leto izvajala razvrstitev društev (5. točka 4. člena Statuta PZS) v pet skupin.

S strani UO PZS sprejeta razvrstitev društev v prednostne skupine je osnova za koriščenje ugodnosti, ki jih PZS nudi višje vrednotenim 
društvom. Te ugodnosti se določijo v pravnih aktih PZS ali s sklepom Upravnega odbora PZS.

3. člen
Na podlagi rezultatov vrednotenja bo Planinska zveza Slovenije razvrstila društva v naslednje skupine:
•	 skupina	5	–	gora:	društva,	ki	izvajajo	nadpovprečno	dejavnost	s	področja	planinstva
•	 skupina	4	–	hrib:	društva,	ki	izvajajo	povprečno	dejavnost	s	področja	planinstva
•	 skupina	3	–	grič:	društva,	ki	izvajajo	manjšo	dejavnost	s	področja	planinstva
•	 skupina	2	–	dolina:	društva,	ki	izvajajo	minimalno	dejavnost	s	področja	planinstva
•	 skupina	1	–	soteska:	društva,	ki	ne	izpolnjujejo	zakonskih	zahtev	za	delovanje	

PZS za društva, razvrščene v skupino 5 zagotavlja širok obseg dodatnih ugodnosti, za društva, razvrščene v skupino 4 pa osnovni obseg 
dodatnih ugodnosti. 

PZS za društva, razvrščena v skupini 2 in 3, nudi dodatne svetovanja na področju razvoja planinskih dejavnosti, predvsem preko med-
društvenih odborov in komisij PZS.

PZS društvom, razvrščenim v skupino 1, preko strokovne službe in meddruštvenih odborov nudi pomoč pri zagotavljanju minimalnih 
zakonskih zahtev za delovanje. 

Vrednotenje dejavnosti društva

4. člen
Za društva, ki izpolnjujejo minimalne zakonske zahteve, se izvede vrednotenje dejavnosti društva naslednjih področjih:
1. splošna dejavnost,
2. prostovoljstvo,
3. civilna družba in javni interes,
4. povezovanje,
5. mednarodno delovanje.

5. člen
Merila za vrednotenje društev:

zap. št. naziv opis št. točk
SPLOŠNA DEJAVNOST 

(predlog skupnega obsega vrednotenja te skupine: ca. 50 % točk)
1.1 Program dela

celoletni program

a) letni program dela društva zajema več kot 10 aktivnosti s področja dela 
društva, ki se izvajajo v vseh letnih časih

b) letni program dela društva zajema več kot 20 aktivnosti s področja dela 
društva, ki se izvajajo v vseh letnih časih

c) letni program dela društva zajema več kot 30 aktivnosti s področja dela 
društva, ki se izvajajo v vseh letnih časih
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ciljne skupine planinske aktivnosti, namenjene posameznim ciljnim skupinam: predšolski 
otroci, osnovnošolski otroci, srednješolci, študentje, odrasli, veterani

sodelovanje pri splošnih aktivnostih

društvo skupaj s PZS soorganizira aktivnosti, ki so splošnega značaja 
(skupščina, dan slovenskih planincev, podelitev najvišjih priznanj, seje UO, 
tečaji in seminarji, tekmovanja na državnem nivoju, posebni programski 
sklopi aktivnosti ….)

1.2 Članarina, članski servis in informiranje
št. članov društvo je povečalo št. članov glede na preteklo leto
društvena pisarna društvo ima pisarno, ki je odprta vsaj enkrat tedensko

spletna stran društvo ima spletno stran, kjer so objavljene vsaj osnovne informacije o druš-
tvu, letni program dela ter podatki o članarini

društveno glasilo društvo je izdalo društveno glasilo
e-poslovanje društvo je registriran uporabnik NAVEZE
priznanja društvo je podalo predlog za podelitev priznanj PZS svojim članom

1.3 Planinarjenje
Vodniški odsek društvo ima registriran vodniški (izletniški) odsek

Tradicionalne akcije društvo izvaja vsaj eno tradicionalno planinsko akcijo širšega pomena (npr. 
pohod, srečanje planincev …) 

Planinska šola društvo je izvedlo Planinsko šolo
1.4 Planinske poti

Markacijski odsek društvo ima registriran markacijski odsek
Dolžina pl. poti dolžina planinskih poti v oskrbi društva
Obhodnica društvo je skrbnik obhodnice 

1.5 Planinska koča
Gospodarski odsek društvo ima registriran gospodarski odsek

Planinske koče

število planinskih koč, vpisanih v register:
a) koča I. kategorije
b) koča II. kategorije
c) koče III. kategorije

Certifikati pridobljeni certifikati PZS za planinske koče
1.6 Varovanje gorske narave

Odsek za varstvo gorske narave društvo ima registriran odsek za varstvo gorske narave
1.7 Kulturna dejavnost

Organizacija dogodkov predavanja, planinski večeri, predstave, filmske predstave …
1.8 Število registriranih strokovnih kadrov v društvu z licenco za tekoče leto

vodnik PZS vodnik PZS (lahke kopne ture) – kategorija A
vodnik PZS vodnik PZS (zahtevne kopne ture) – kategorija B
vodnik PZS vodnik PZS (lahke snežne ture) – kategorija D
vodnik PZS vodnik PZS (lahki turni smuki) – kategorija G
vodnik PZS vodnik PZS – ostale kategorije vodenja
mentor PS
mladinski voditelj
markacist
varuh gorske narave
vaditelj orientacije
alpinistični inštruktor
vaditelj športnega plezanja
trener športnega plezanja
inštruktor športnega plezanja
vodnik turnega kolesarjenja

1.9 Organizacija dela

Pravila društva
pravila društva, usklajena z veljavnim Zakonom o društvih in Statutom 
PZS

PROSTOVOLJSTVO 
(predlog skupnega obsega vrednotenja te skupine: ca. 10% točk)

2.1 Prostovoljstvo
prostovoljska organizacija društvo je vpisano v razvid prostovoljskih organizacij

NAVEZA
društvo za vodenje evidence prostovoljskega dela uporablja aplikacijo v 
NAVEZI

CIVILNA DRUŽBA IN JAVNI INTERES 
(predlog skupnega obsega vrednotenja te skupine: ca. 10% točk)

3.1 Javna sredstva

Sredstva lokalne skupnosti društvo za sofinanciranje aktivnosti na podlagi prijave na razpis prejema 
sredstva lokalne skupnosti (občinska sredstva)

Sredstva na ravni države društvo za sofinanciranje aktivnosti na podlagi prijave na razpis prejema 
sredstva iz razpisov na državnem nivoju (npr. Fundacija za šport ….)

Sredstva na ravni EU društvo za sofinanciranje aktivnosti na podlagi prijave na razpis prejema 
sredstva EU

MERILA ZA RAZVRŠČANJE DRUŠTEV V PREDNOSTNE SKUPINE
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3.2 Javni interes
Javni interes na področju športa društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa
Javni interes na področju zaščite in re-
ševanja

društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite in 
reševanja

Javni interes na katerem izmed drugih 
področij

3.3 Sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi
Vrtec društvo nudi pomoč vrtcu pri izvajanju planinskih aktivnosti
Osnovna šola društvo nudi pomoč osnovni šoli pri izvajanju planinskih aktivnosti

3.4 Odprtost delovanja
članstvo v društvu ni pogoj za sodelovanje na akcijah društva

POVEZOVANJE 
(predlog skupnega obsega vrednotenja te skupine: ca. 20% točk)

4.1 Informiranje in povezovanje znotraj planinske organizacije
Skupščina PZS udeležba predstavnika društva na skupščini PZS

MDO PD predstavnik društva se je udeležil več kot polovice sej matičnega MDO PD v 
posameznem letu
predstavniki društva se udeležujejo aktivnosti MDO PD

Zbori dejavnosti udeležba na zboru mladinske komisije
udeležba na zboru komisije za planinske poti
udeležba na zboru gospodarske komisije – zboru gospodarjev 
udeležba na zboru vodniške komisije
udeležba na zboru komisije za varstvo gorske narave
udeležba na zboru komisije za alpinizem
udeležba na zboru komisije za športno plezanje

Dan slovenskih planincev predstavniki društva so se udeležili dneva slovenskih planincev
praporščak društva se je udeležil dneva slovenskih planincev

Planinski vestnik društvo je naročnik Planinskega vestnika
4.2 Sistemi državnih tekmovanj za mlade

Tekmovanje Mladina in gore sodelovanje vsaj ene ekipe društva na regionalnem tekmovanju
Slovensko planinsko orientacijsko tek-
movanje

sodelovanje vsaj ene ekipe društva v sistemu planinskih orientacijskih tek-
movanj (področna planinska orientacijska liga) 

4.3 Povezovanje na lokalnem nivoju
športna zveza društvo je član lokalne športne zveze

4.4 Kadrovanje
Organi PZS sodelovanje članov društva v organih PZS

MEDNARODNO SODELOVANJE 
(predlog skupnega obsega vrednotenja te skupine: ca. 10 % točk)

5.1 Mednarodno sodelovanje društev

zamejska društva sodelovanje z zamejskih društvom (skupno izvajanje vsaj ene planinske ak-
tivnosti)

pobratenost s tujim društvom podpisan dogovor o sodelovanju 
sodelovanje s tujim društvom izvedba vsaj ene skupne planinske aktivnosti letno z društvom iz tujine

6. člen
Postopek vrednotenja društev:
•	 do	31.	1.	strokovna	služba	posreduje	vsem	društvom	poziv	za	posredovanje	podatkov	za	preteklo	leto,	kateremu	priloži	e-obrazec	

za vnos podatkov za vrednotenje društev. V obrazcu so predizpolnjeni tisti podatki, katere PZS vodi v uradnih evidencah,
•	 društvo	do	30.	4.	odda	PZS	izpolnjeno	e-obrazec	s	podatki	za	vrednotenje	društev.	Tista	društva,	ki	uporabljajo	NAVEZO,	obrazec	

izpolnijo preko NAVEZE, ostala pa podatke posredujejo v elektronski obliki,
•	 strokovna	služba	izvede	analizo	prejetih	podatkov	do	31.	7.	in	pripravi	predlog	razvrstitve	društev	v	prednostne	skupine,
•	 predlog	razvrstitve	društev	v	prednostne	skupine,	ki	ga	pripravi	strokovna	služba,	obravnava	in	sprejema	upravni	odbor	PZS,	naj-

kasneje do 30. 10. za preteklo leto.

7. člen
Razvrščanje društev v prednostne skupine se opravi glede na dosežene točke po merilih iz 4. člena in sicer tako, da se za 100 % vrednost 
določi št. točk najuspešnejšega društva. Ostala društva se glede na dosežene točke razvrstijo:
•	 od	71	%	do	100	%	v	skupino	5	–	gora:	društva,	ki	izvajajo	nadpovprečno	dejavnost	s	področja	planinstva
•	 od	41	%	do	70	%	v	skupino	4	–	hrib:	društva,	ki	izvajajo	povprečno	dejavnost	s	področja	planinstva
•	 od	21	%	do	40	%	v	skupino	3	–	grič:	društva,	ki	izvajajo	minimalno	dejavnost	s	področja	planinstva
•	 od	0	%	do	19	%	v	skupino	2	–	dolina:	društva,	ki	izpolnjujejo	zgolj	minimalne	zakonske	in	vsebinske	zahteve	za	delovanje

Skupina 1 - soteska
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8. člen
Skladno z Zakonom o društvih (v nadaljnjem besedilu: zakon) mora društvo izpolnjevati naslednje minimalne zahteve za delovanje, 
ki jih predpisuje zakon:
•	 društvo	ima	zbrane	pristopne	izjave	svojih	članov	(11.	člen	zakona),
•	 društvo	vsako	leto	izvede	občni	zbor	(zbor	članov),	razen	če	pravila	društva	izrecno	ne	določajo	drugače	(13.	člen	zakona),
•	 da	društvo	ob	spremembi	imena,	skrajšanega	imena,	sedeža	ali	druge	določbe	temeljnega	akta,	zastopnika	ali	naslov	sedeža	društva,	

pristojni upravni enoti vloži zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od nastale spremembe (20. člen zakona),
•	 da	društvo	svojega	premoženja	ne	deli	med	svoje	člane	(24.	člen	zakona),
•	 v	primeru	opravljanja	pridobitnih	dejavnosti	mora	to	biti	določeno	v	temeljnem	aktu	društva	in	pridobitna	dejavnost	mora	biti	

povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva (25. člen zakona),
•	 društvo	mora	za	poslovno	leto,	ki	je	enako	koledarskemu	letu,	izdelati	letno	poročilo,	ki	vsebuje	bilanco	stanja	in	izkaz	poslovnega	

izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Letno poročilo mora pred potrditvijo na občnem zboru pregledati 
nadzorni odbor društva (26. člen zakona),

•	 društvo	mora	AJPES-u	predložiti	letno	poročilo	za	preteklo	poslovno	leto	do	31.	marca	tekočega	leta	(29.	člen	zakona).

PZS društvo, za katerega AJPES ugotovi, da »Poslovni subjekt ne posluje« pisno opozori in določi 60 dnevni rok za odpravo razlogov za 
takšno ugotovitev AJPES-a. Pomoč društvu nudita strokovna služba in meddruštveni odbor. V kolikor društvo v določenem roku ne 
odpravi nepravilnosti, zaradi katerih je AJPES ugotovil, da »Poslovni subjekt ne posluje«, se društvo uvrsti v skupino 1.

Društvo se uvrsti v skupino 1 tudi, če neizpolnjevanje zahtev zakona potrdi v pisni izjavi.

PZS o uvrstitvi društva v skupino 1 obvesti pristojni meddruštveni odbor, ki skupaj s strokovno službo pomaga društvu pri odpravi 
nepravilnosti. V kolikor izpolnjevanje minimalnih zakonskih zahtev ni urejeno v roku 6 mesecev, sprejme pristojni meddruštveni odbor 
ugotovitveni sklep, ki je podlaga za začetek postopka za izbris društva iz članstva v PZS.

Splošne in končne določbe

9. člen
Društvo izpolnjevanje zahtev Zakona o društvih dokazuje s posebno pisno izjavo skupaj z osnovnimi podatki o društvu, ki jo mora 
predložiti ob prvem naročilu članskih znamkic za novo koledarsko leto oz. najkasneje do 15.1. Brez predložene izjave strokovna služba 
članskih znamkic društvu ne izda. 

10. člen
Poskusno in možnostim prilagojeno vrednotenje društev se opravi za leto 2013, celostno vrednotenje društev pa se opravlja od leta 2014 
naprej.

11. člen
Ta merila sprejme in spreminja Upravni odbor PZS, vedno po predhodni javni obravnavi, ki ne sme trajati manj kot 30 dni.

MERILA ZA RAZVRŠČANJE DRUŠTEV V PREDNOSTNE SKUPINE
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JAVNI POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV IN 
PRIPOMB NA AKTE S PODROČJA PLANINSKEGA 
GOSPODARSTVA
Na podlagi izvedenih obiskov planinskih koč in skladno s sklepom Gospodarske komisije PZS št. 15/25-10 predsedstvo objavlja javni 
poziv PD za posredovanje predlogov in pripomb na naslednje veljavne pravne akte s področja planinskega gospodarstva:

•	Pravilnik	o	upravljanju,	poslovanju	in	opremi	planinskih	koč	(sprejel	UO	PZS	13.	12.	1997),
•	Kriteriji	za	razvrstitev	planinskih	postojank	v	kategorije	(sprejela	GK	PZS),
•	Najvišje	cene	nočitev	v	planinskih	kočah	(sprejel	UO	PZS	8.	3.	in	31.	5.	2012),
•	Najvišje	cene	določene	prehrane	in	napitkov	v	planinskih	kočah	(sprejel	UO	PZS	8.	3.	in	31.	5.	2012),
•	Hišni	red	za	planinske	koče	(sprejela	GK	PZS).

Javni poziv traja do 31. januarja 2013, del razprave o zgoraj navedenih pravnih aktih pa bo opravljen tudi na 2. konferenci planinskega 
gospodarstva 26. 1. 2013.

Planinska društva in zainteresirano planinsko javnost prosimo, da svoja stališča in pripombe posredujte do 31. januarja 2013 na e-naslov 
info@pzs.si ali na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Javni poziv – planinsko gospodarstvo
p. p. 214
1001 Ljubljana

Prejete odzive bo preučila Gospodarska komisija PZS in po potrebi pripravila predloge dopolnitev in sprememb pravnih aktov s področja 
planinskega gospodarstva.

Aleš Glavnik,                                                                                                                                                 Bojan Rotovnik,
načelnik Gospodarske komisije PZS                       predsednik PZS

P R A V I L N I K
o  upravljanju, poslovanju in opremi  planinskih  koč

OBRAZLOŽITEV

Osnovo za objavo tega pravilnika daje Zakon o gostinstvu objavljen v UL RS, številka 4/06 ter Pravilnik o minimal¬nih tehničnih po-
gojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih 
obratov, pri  sobodajalcih in  na kmetijah, objavljen v uradnem listu RS 88/2000 dne 29.09.2000 stran 100956 členi: 4, zlasti pa 43. člen, 
ki natančno opredeljuje kaj mora ponujati planinska koča.

Zakon o gostinski dejavnosti je planinske koče uvrstil  med gostinske obrate in sicer v dve katego¬riji:

- tiste, ki so preko celega leta dostopne z avtomobilom ali osebno žičnico (te se uvrščajo med gostinske obrate).
  in 
- v ostale planinske koče, ki takega dostopa nimajo zagotovljenega (te niso gostinski obrati).

Namen tega pravilnika je zagotoviti vsaj približno enak standard uslug v planinskih kočah,  osnovne higienske pogoje, zagotoviti mini-
malne naravovarstvene ukrepe in končno zagotoviti investicijsko disciplino pri novogradnjah in večjih adaptacijah zaradi varnosti in 
ekonomičnosti vlaganja skromnih sredstev, razpoložljivih v ta namen.

Pravilnik je sestavljen kot obvezni predpis, vendar je njegov namen tudi nuditi strokovno pomoč planinskim društvom pri upravljanju 
in vzdrževanju planinskih postojank.

           Planinska zveza Slovenije
           Gospodarska komisija

mailto:info%40pzs.si?subject=
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Na podlagi 1. alineje 47. člena Statuta PZS je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 17. seji dne 13.12.1997 sprejel naslednji (*)

P R A V I L N I K
o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja način poslovanja in upravljanja planinskih koč, vrsto in obseg storitev, usposobljenost zaposlenih ter minimalne 
tehnične, higienske in okoljevarstvene pogoje poslovanja, ki so potrebni za pridobitev naziva »planinska koča«.

Planinske koče so: domovi, koče, zavetišča in bivaki.

Osnovni namen planinskih koč je predvsem zagotavljanje zavetja obiskovalcem gora, nudenje obvestil o planinskih poteh in pomoč pri 
nezgodah. Planinske koče nudijo obiskovalcem tudi  osnovno prehrano in prenočišče.

Planinske koče upravljajo planinska društva, v lastni režiji ali na podlagi najemne, zakupne ali franšizing pogodbe, lahko pa tudi druge 
pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju: upravljalec koče). Če ne upravlja planinske koče upravljalec koče, je pogoj za pridobitev naziva 
»planinska koča« sklenitev pogodbe upravljalca koče s Planinsko zvezo Slovenije, da se bo ravnal po določbah tega pravilnika.

Določbe tega pravilnika veljajo za vse planinske koče ne glede na to, kdo je njihov lastnik ali upravljalec.

2. člen
Naziv »Planinska koča« podeljuje in odvzema Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na predlog svoje Gospodarske komisije (v na-
daljevanju: GK PZS). O teh svojih odločitvah obvešča javnost.

II.  UPRAVLJANJE

3. člen
Planinske koče so  oskrbovane  ali neoskrbovane - zavetišča in bivaki. Oskrbovane planinske koče obratujejo:
- vse leto,
- v sezoni,
- občasno,
- v določenih dnevih.

Upravljalec koče določi način obratovanja planinske koče. Planinske koče  so po sklepu Upravnega odbora PZS razvrščene v tri katego-
rije. Kategorizacijo koč opravlja GK PZS.
Upravljalec planinske koče mora Planinsko zvezo Slovenije sproti obveščati o obratovanju planinske koče in se objavljenega režima 
obratovanja dosledno držati. PZS je dolžan obveščati o vseh spremembah v obratovanju koče. Vsako spremembo je dolžan PZS sporočiti 
najmanj 7 dni prej.
Neoskrbovane planinske koče (zavetišča in bivaki) so namen¬jeni vsem obiskovalcem gora.

Planinske koče I. in II kategorije, ki so oskrbovane sezonsko, morajo imeti v času, ko ne poslujejo, zagotovljeno zavetišče - zimsko 
sobo, če ni v bližini (najmanj 2 uri hoje) nobene druge možnosti prenočevanja. Tako zavetišče mora biti odklenjeno oz. mora biti ključ 
dostopen vsakemu obiskovalcu. V sobi mora biti izobešeno navodilo za upora¬bo in  vzdrževanje reda in čistoče. Za uporabo zimske 
sobe obiskovalci plačujejo odškodnino.

4. člen
Planinska koča se lahko da v zakup ali v najem. O taki oddaji se sklene posebna pogodba, ki jo v osnutku pregleda GK PZS, ki mora dati 
morebitne pripombe nanjo v roku 14. dni.  Pogodbo ob sklenitvi  poleg najemnika in najemodajalca sopodpiše tudi PZS.
Z osebjem, ki je zaposleno v planinski koči,  se sklene pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu. Take pogodbe v osnutku pripravi PZS.
V vseh naštetih oblikah upravljanja planinskih koč mora biti zagotovljeno dosledno spoštovanje tega pravilnika, in vodenje zakonsko 
predpisanih evidenc o prijavi gostov, v skladu z navodili Ministrstva za notranje zadeve za planinske koče.

5. člen
Za upravljanje  planinske koče sta odgovorna oskrbnik koče in gospodar upravljalca, ki ga za vsako postojanko posebej  imenuje upra-
vljalec koče. 
Gospodar planinske koče skrbi za izva¬janje tega pravilnika, nadzira poslovanje v planinski koči in skrbi za vodenje evidenc ter občasno 
sestavo obračunov in inven¬tur.
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6. člen
Vsaka  planinska koča mora imeti oskrbnika in ustrezno število usposobljenih delavcev.
Oskrbnik in delavci, zaposleni v planinski koči, morajo iz¬polnjevati osnovne sanitarno-higienske pogoje preden nastopijo delo. Upra-
vljalec koče lahko predpiše za  oskrbnika in zaposlene še posebne pogoje in znanja ter obenem izvaja njihovo izobraževanje.
Osnovno izobraževanje osebja v kočah o nudenju pomoči ob nesrečah, obveščanju in varovanju okolja, zagotovi PZS.

7. člen
Oskrbnik in delavci planinske koče morajo poznati njeno okolico in biti seznanjeni z razmerami tako, da lahko dajejo obiskovalcem 
zanesljive informacije, pojasnila in opozorila o stanju poti, turah, razdal¬jah, vremenskih razmerah in drugih nevarnostih. Oskrbnik 
in delavci morajo obveščati GRS o nesrečah in drugih pojavih, pomemb¬nih za zagotavljanje varnosti, po potrebi  in po svojih sposob-
nostih pa morajo nuditi tudi pomoč pri reševanju. Najmanj en delavec v planinski koči mora biti usposobljen za nudenje prve pomoči.

8. člen
Oskrbnik v planinski koči, najemnik ali zakupnik je dolžan voditi postojanko kot dober gospodar in je materialno in moralno odgovoren  
za vsa prevzeta sredstva v koči.
Oskrbnik  skrbi  in varuje  sredstva  GRS, v kolikor so nameščena v planinski koči.

9. člen
Oskrbnik in delavci v planinski koči morajo biti  seznanjeni s svojimi pravicami in obveznostmi iz pogodbe o delu. Seznanjeni morajo 
biti s predpisi o varstvu pri delu, o požarnem varstvu, zlasti pa o načinu uporabe gasilnih aparatov, o ravnanju in hrambi plina ter drugih  
virov energije, o uporabi radijskih postaj in sredstev za obveščanje, ki se nahajajo v planinski koči

III. P O S L O V A N J E

A.   Storitve v planinskih kočah

10. člen
Planinske koče nudijo svoje storitve vsem obiskovalcem, ne glede na članstvo v planinski organizaciji.

11. člen
Ležišča v koči se oddajajo po  vrstnem redu prijav. Prednost pri prenočevanju imajo poškodovani ali oslabeli obiskovalci, gorski reševalci 
in markacisti kadar so v akciji, šolska mladina in organizirani izleti društev  .
Na osnovi rezervacij se v planinski koči ne more oddati v naprej več kot  2/3  prenočitvenih zmogljivosti

12. člen
Kadar so v planinski koči oddana vsa ležišča, lahko oskrbnik  odpove nadaljnje prenočevanje tistim obiskovalcem, ki so tu prenočevali 
že več kot tri noči, vendar mora tako odpoved javiti najkasneje do 12. ure.
Med zimskimi in šolskimi počitnicami imajo v delovnih dneh organizirani izleti mladinskih odsekov in šolske mladine prednost pri 
rezervaciji ležišč.
Oskrbnik  je dolžan sprejeti  pod streho vsakega obiskovalca, tudi če nima na razpolago prostih ležišč in mu omogočiti zasilno prenočevanje. 
Oskrbnik koče mora odpreti vrata obiskovalcem tudi v nočnem času, razen v primeru, ko ugotovi, da to določilo kdo od obiskovalcev 
zlorablja.

13. člen
Planinska koča mora imeti v času obratovanja na razpolago nekaj enostavnih toplih jedi (enolončnice ipd.), čaj, brezalkoholne pijače 
in druge napitke.

14. člen
Za točenje alkoholnih pijač se uporabljajo splošni predpisi. Posebej pa veljajo naslednja določila:
- mladini do 18 let in vinjenim obiskovalcem se ne toči alko¬holnih pijač,
- žganih pijač se ne toči pred 10. uro dopoldan
- alkoholnih pijač se ne toči po 22 uri,
- alkoholnih pijač se ne toči oslabelim ali osebam, ki kažejo motnje v vedenju.

B   Cene v planinskih kočah
 

15. člen
Cene za obvezni izbor jedi (enolončnica, čaj) določajo društva v okviru Planinske zveze Slovenije, ki pripravi izhodišče za obli¬kovanje 
teh cen in organizira vsakoletno usklajevanje med društvi. Enak način določanja cen velja za cene  prenočišč. Pri določanju cen osnovnih 
storitev se upošteva kategorizacija planinskih koč, ki je priloga tega pravilnika.
Cene za vse osnovne storitve, ki so določene po prejšnjem odstav¬ku se štejejo kot maksimalne, in vsebujejo vse storitve, DDV in druge 
prispevke. 
Pri določanju izhodišč za oblikovanje cen osnovnih storitev mora PZS upoštevati poleg režijskih stroškov  tudi minimalno amortiza¬cijo.
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16. člen
Polno ceno (100 % ) plačajo vsi, ki niso člani PZS ali planinske organizacije s katero ima PZS sklenjen dogovor o reciprociteti.
50% popust na polno ceno imajo člani PZS, slovenskih PD v tujini in zamejskih PD, člani PSH in planinskih organizacij s katerimi ima 
PZS sklenjen dogovor o reciprociteti. Enak popust velja tudi za pripadnike SV, ko opravljajo službene dolžnosti.
60 % popust, ki  velja le na skupnih ležiščih,  imajo
•	 mladi člani (P+O) kategorije do dopolnjenega 15. leta   starosti
•	 alpinisti,
•	 vsi registrirani vodniki PZS, mentorji planinskih skupin, vsi  registrirani člani Gorske reševalne službe Slovenije, Gorske straže in 

markacisti

Do brezplačnega prenočišča so upravičeni:
- gorski reševalci in markacisti na akciji.

Za tiste obiskovalce, ki imajo lastno posteljnino (lastne rjuhe) velja dodaten popust v fiksnem znesku 1,6 EUR na ceno prenočišča za 
planince.  Pri prijavi se morajo izkazati z lastno posteljnino, sicer plačajo normalno ceno prenočišča. Društva - oskrbniki imajo tudi 
pravico do občasnih kontrol ležišč. Zlorabe se kaznujejo s plačilom 3 kratne polne cene ležišča.
Pravico do popusta imajo samo tisti obiskovalci, ki se izkažejo z veljavno planinsko izkaznico.
Planinci, ki imajo pravico do popustov, se morajo izkazati s planinsko izkaznico. 
Izkaznica je veljavna, če je plačana članarina za leto v katerem se popust uveljavlja. Veljavnost izkaznice traja do 31. januarja naslednjega leta.

17. člen
Člani GRS in markacisti imajo v planinskih kočah brezplačno prenočevanje v vseh kategorijah ležišč,  ko so na akciji. 

18. člen
Obiskovalci, ki niso člani planinskih društev plačajo za prenočevanje polno ceno prenočišča.  Pri prenočevanju v planinski koči se mo-
rajo izkazati z veljavnim dokumentom.

19. člen
Prenočevanje  v dnevnih prostorih planinske koče je brezplačno. V primeru uporabe odeje ali drugih pomožnih ležišč pa se plača po-
lovična cena, ki velja za skupna ležišča.
Ležišča v sobah in skupnih spalnicah se lahko oddajajo tudi brez posteljnine za planince, ki uporabljajo lastno posteljnino. Obiskovalci 
planinskih postojank, ki uporablja¬jo lastno (s seboj prinešeno) posteljnino imajo dodatni najmanj   25 % popust  na ceno prenočevanja, 
določeno na podlagi tega pravilnika.
Prostori v planinski koči morajo biti urejeni tako, da  dajejo vtis primerne domačnosti. V dnevnih prostorih morajo biti na vidnem 
mestu izobešeni ceniki za storitve. 
V  dnevnih prostorih ali pri vhodu v spalni  del planinske koče mora biti izobešen hišni red koče, ki je priloga k temu pravilniku .

IV. OPREMLJENOST IN TEHNIČNI PREDPISI

20. člen
Planinske koče se po dostopnosti delijo:

- v planinske koče, ki so preko celega leta dostopne z osebnimi avtomobili po javno oskrbovani cesti ali z osebno žičnico in
- v planinske koče, ki  so dostopne le peš in nimajo dovoznih poti ali pa so take poti vzdrževane in prevozne le v določenem letnem času 

oz. dos¬topne le s terenskimi vozili 

21. člen
Za planinske koče, ki so preko celega leta dostopne z osebnimi vozili po javno oskrbovani cesti ali z osebno žičnico veljajo  določila  43. 
člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih 
storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list štev. 23/96) in smiselno vsi splošni pogoji 
za ureditev in opremo določeni v tem pravilniku (v nadaljevanju: Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih).
Pri novogradnjah in adaptacijah planinskih koč obvezno sodeluje GK PZS (gradbena podkomisija), ki pregleda vsak izvedbeni projekt. 
Pripombe, ki so nujne za izvedbo določb tega pravilnika o poslovanju planinskih koč so za investitorja obvezujoče. 

22. člen
Poleg  teh določb o tehničnih pogojih pa se lahko  pri planinskih kočah, ki so dostopne z avtomobilom in ki  so na izhodiščnih položajih 
za ture v srednje ali visokogorje,  upoštevajo  še določila  o prenočevanju v skupnih  spalnicah in  skupnih ležiščih. 
Za take planinske koče so  dovoljena odstopanja:
•	 glede števila parkirnih prostorov, če bi izvajanje takega določila pomenilo večje posege v  prostor (8. člen  Pravilnika o minimalnih 

tehničnih pogojih), 
•	 glede  prostora za sprejem gostov  (15. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih) in  
•	 določila o sobi za nastanitev  (16. člen Pravilnika o mini¬malnih tehničnih pogojih).

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU, POSLOVANJU IN OPREMI  PLANINSKIH  KOČ
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23. člen
Za planinske koče, ki niso dostopne preko celega leta z osebnimi avtomobili, se pri  novogradnjah in večjih adaptacijah  smiselno upo-
rabljajo določila Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih,  ki se nanašajo na opremljenost kuhinje, sanitarij  in shrambe za živila.
Za planinske koče, ki so že zgrajene in v obratovanju ob sprejemu tega pravilnika, pa se ta določila uporabljajo v okviru danih tehničnih 
možnosti.
Bivaki in zimske sobe imajo praviloma en prostor z ležišči v katerem je lahko posebej zavarovano mesto za kurjenje in gretje hrane.

24. člen
Vsaka planinska koča mora imeti vpisno knjigo zaradi lažjega iskan¬ja pogrešanih ali ponesrečenih planincev in zaradi  statističnega 
spremljanja obiskov v kočah. Vpisna knjiga mora biti na vidnem mestu z opozorilom, da se je vsak obiskovalec dolžan  vpisati v knjigo. 
Upravljalec planinske koče lahko določi tudi, da je poleg vpisne knjige še knjiga vtisov in pripomb.
Za namestitev knjige in vpis obiskovalcev poskrbi oskrbnik koče.

25. člen
Planinske koče imajo nad vhodom enotne napisne table, ki vsebujejo:
•	 naziv in znak Planinske zveze Slovenije 
•	  označbo upravljalca planinske koče
•	 ime koče in nadmorsko višino
•	 kategorijo koče

Če je koča oddana v najem mora biti na njej še tabla z imenom  najemnika.
Planinske koče, ki so obenem obveščevalne točke GRS imajo poleg table PZS še dopolnilno tablo  z znakom  GRS in napisom »Obve-
ščevalna točka«. 

Za enotne napisne table skrbi Planinska zveza Slovenije po naročilu tistega, ki oskrbuje  planinsko kočo.

Na pročeljih planinskih koč ni dovoljeno imeti reklamnih in napisov. Dovoljeni pa so napisi za smeri poti in označbe vrhov.
Vsaka planinska koča mora imeti žig z nazivom koče in nadmor¬sko višino. Koče ob transverzalah morajo imeti tudi trans¬verzalne 
žige, ki jih hrani oskrbnik in jih izdaja na posebno zahtevo obiskovalcev.

26. člen
Vsaka planinska koča mora imeti  osnovno opremo prve pomoči in potrebni sanitetni material z zdravili.
Vse planinske koče, ki so oskrbovane preko celega leta ali občasno, razen tistih, ki so priključene na javno telefonsko omrežje, morajo 
biti opremljene z napravami za povezavo s policij¬skimi postajami in gorsko reševalno službo (centri za obveščanje). Opremo za obve-
ščanje in ravnanje z njo  predpiše GRS. 

27. člen
Hišni red planinske koče ureja uporabo posteljnine in drugega inventarja izven prostorov koče in  uporabo  planinskih čevljev v po-
sameznih prostorih.  Poleg tega  pa vsebuje hišni red tudi določilo, da mora med 22. in 5. uro zjutraj  v koči vladati mir. Obiskovalci, ki 
odhajajo ali prihajajo v postojanko izven tega časa, morajo to  storiti z največjo obzirnostjo.  
Hišni red vsebuje tudi določila, ki jih predpiše posamezni upravljalec, z ozirom na pogoje in opremljenost planinske koče.

28. člen
Planinske koče, ki so na nadmorski višini nad 1000 m morajo imeti tudi v letnem času možnost ogrevanja in naprave za sušenje obleke 
ter opreme. Taka oprema je lahko  nameščena v dnevnem prostoru, če koča nima po¬sebne sušilnice.

29. člen
Planinske koče, ki niso priključene na javne vodovode, ki jih nadzirajo sanitarni organi,   morajo skrbeti  za redno kontrolo pitne vode 
in najmanj 1 x letno pridobiti analizne izvide o higi¬enski in biološki neoporečnosti pitne vode. Postojanka lahko uporablja higiensko 
oporečno vodo le v sanitarijah. V takem primeru mora to vidno označiti na iztokih.

30. člen
V vseh prostorih  planinskih koč mora biti zagotovljeno naravno ali mehansko zračenje prostorov. Spalni prostori  morajo imeti dnevno 
svetlobo z okni, ki se odpirajo. 

31. člen
Okolica planinskih koč mora biti urejena in čista.
Planinske koče morajo imeti v primerni oddaljenosti od koče posebej urejene betonske jame za kuhinjske in druge odpadke, ki morajo biti 
pokrite z ustreznim pokrovom. Planinskim kočam, ki imajo možnost odpadke odvažati na javna odlagališča, odpadne jame niso potrebne.
V in na planinskih kočah morajo biti vidna opozorila, da so obiskovalci dolžni odnašati svoje smeti s seboj v dolino.

32. člen
Planinske koče, ki niso priključene na električno omrežje in proizvajajo elektriko z lastnimi agregati, morajo imeti te nameščene v pri-
merni oddaljenosti od koče in protihrupno zaščitene. 
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33. člen
Planinske koče, ki imajo urejena suha stranišča, za izgradn¬jo in opremo teh uporabljajo posebna tehnična in gradbena navodi¬la, ki 
jih izdela  in dopolnjuje z najnovejšimi tehničnimi iz¬sledki GK PZS - gradbena podkomisija.
Enaka pravila veljajo za solarne ali vetrne naprave za proizvodnjo električne energije.

V. NADZORSTVO IN UKREPI

34. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega Pravilnika izvaja GK PZS

35. člen 
GK PZS mora pri nadzoru posvetiti posebno pozornost zlasti:
•	 ali planinska koča posluje v skladu s svojim obratovalnim časom
•	 pritožbam, da se je neupravičeno odklonilo prenočišče obiskovalcem in se ni upoštevalo določb o popustih
•	 ali so bili neupravičeno opuščeni varnostni in varstveni ukrepi
•	 ali so bile prekršene druge določbe tega pravilnika v škodo obiskovalcev

Za hujše kršitve tega pravilnika štejejo:
•	 neupoštevanje objavljenega obratovalnega časa,
•	 kršitev objavljenih cen in popustov,
•	 opustitev varstvenih in predpisanih izjemnih ukrepov,
•	 zanemarjanje nujnih vzdrževalnih del, ki imajo za posledico motnje v poslovanju in nastanek večje škode na objektih in napravah,
•	 prekomerno onesnaževanje okolice in opustitev rednega čiščenja okolice.

36 člen 
Če GK PZS ugotovi zgoraj navedene kršitve pisno opomni upravljalca koče, da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku 
in ga pouči, da zoper opomin lahko vloži ugovor na UO PZS v roku 15 dni po prejemu pisnega opozorila.

Če je vložen ugovor, mora GK PZS preveriti navedbe v ugovoru in zbrati dokaze.
Na podlagi zbranega gradiva lahko GK če ugotovi, da je ugovor utemeljen, opozorilo prekliče, sicer pa pošlje zadevo UO PZS v odločanje.

37. člen
Če upravljalec planinske koče ne upošteva opozoril GK ali UO PZS, ter večkrat ali grobo prekrši določbe tega pravilnika, lahko GK PZS 
upošteva te okoliščine pri dodeljevanju sredstev, ali predlaga UO PZS odvzem statusa planinske koče. 
Upravni odbor PZS obravnava obvestilo Gospodarske komisije zaradi hujših kršitev pravilnika in sprejeme naslednje disciplinske ukrepe:
•	 opomin,
•	 javni opomin, ki se objavlja v javnih obvestilih,
•	 denarna kazen od 50.000,00 SIT, do 200.000,00 SIT, ki se vplača v sklad za koče in pota, izbris koče iz seznama  planinskih koč

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
Upravljalci morajo poslovanje svojih planinskih koč uskladiti z določili tega pravilnika v enem letu po njegovem sprejemu, če to ni 
vezano na gradbeno tehnične preureditve.
Upravljalci morajo določila tega pravilnika in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih  ... (Ur. list 23/96) upoštevati pri nadaljnih 
adaptacijah in drugih gradbenih posegih na planinskih kočah.

39.  člen
Ta Pravilnik začne veljati 8. dan po objavi v Obvestilih PZS.

40.člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati stari: »Pravilnik o poslovanju in upravljanju  planinskih postojank«,  »Pravilnik o 
upravljanju in razpolaganju z gospodarskimi skladi PZS«, in  »Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za zgraditev, ureditev in opremo 
planinskih   postojank«,  sprejeti na seji  Glavnega odbora PZS dne 14.10.1984.

Planinska zveza Slovenije  
Predsednik:  Andrej Brvar l.r.

(*) opomba: v letu 2003 je UO PZS sprejel sklep o spremembi višine popusta za prenočevanje članov PZS in držav podpisnic  sporazuma 
o reciprociteti s 30% na 50% polne cene prenočevanja, ki velja za nečlane

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU, POSLOVANJU IN OPREMI  PLANINSKIH  KOČ
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Opis kriterijev za kategorizacijo planinskih postojank
A. Odločilna za razvrstitev sta prva dva kriterija (1 in 2)

1. Lokacija

Visokogorja v Sloveniji so Julijske Alpe, Karavanke ter Kamniške in Savinjske Alpe. Ta gorstva so pomembna za vse člane PZS in obstoj 
planinskih postojank (PP) v teh gorah zanimiv za vse. PP v sredogorju so večinoma lokalnega pomena.

2. Dostopnost

Dostopnost do PP je razvidna iz planinskih kart. Šteje se, da traja dostop do PP več kot eno uro, če je višinska razlika med izhodiščem in 
PP več kot 300m, oziroma vodoravna razdalja več kot 4 km. Podatke o dostopnosti pozimi posreduje PD, ki upravlja PP.
B. Kriteriji od 3 do 8 omogočajo oceno upravičenosti vlaganja  sredstev v PP.

3. Oprema

V PP 1. kategorije vlaganja v drago in zahtevno opremo ne bodo podpirana s strani PZS. Pri PP 2. kategorije mora upravičenost naložb 
v opremo in priskrbeti sredstva lastnik, v PP 3. kategorije pa mora biti oprema taka, kot jo zahtevajo standardi veljavni v dolini in mora 
tudi zanjo poskrbeti lastnik.

4. Hrana

Priprava kakršnekoli hrane zahteva dražjo opremo v kuhinji in povzroča večje onesnaževanje vode in večjo porabo energije. Zato je 
gradnja zahtevnih kuhinjskih naprav v PP 1. kategorije nesmotrna in ne bo podpirana s strani PZS.

5. Možnost bivanja

V PP 1. kategorije bo PZS podpirala, da bo poskrbljeno le za take sanitarne pogoje za obiskovalce, da bo omogočeno eno do dvodnevno 
bivanje. Tudi tu narekuje tako odločitev varstvo okolja. Za večdnevno bivanje so potrebne večje količine vode in več energije, kot za več 
eno ali dvodnevnih obiskov.

6. Oskrbovanost

Pomembno za člane PZS je, da so PP ne voljo čim dalj časa. Ker podaljšanje oskrbovanja v čas manjšega obiska draži upravljanje, se 
priporoča, da je v PP možen dostop tudi takrat, ko PP ni oskrbovana. Tak način obratovanja zahteva določene preureditve obstoječih 
PP, za kar so potrebna dodatna sredstva. Mišljeno je, da upravljalec PP da ključe skupini obiskovalcev PZS, ki želi obiskati PP, ali pa ji 
priskrbi spremstvo. Tu je mišljeno zlasti odpiranje postojank v pozni jeseni in zgodaj spomladi. Ta kriterij zagotavlja najmanjši obseg 
oskrbovanosti.

7. Prenočišča

PZS bo v PP 1. kategorije zlasti podpirala urejanje skupnih ležišč, v PP 2. kategorije pa zagotavlja, da bo delež skupnih ležišč primeren 
glede na vlogo določene PP. Skupna ležišča morajo biti urejena tako, da omogočajo prenočevanje velikega števila ljudi v skromnih, toda 
še vedno ustreznih razmerah.

8. Odprtost

Preko celega leta pozimi pa najmanj SNP, ali vsaj v času letne in zimske sezone odprte PP spodbujajo obisk gora preko celega leta. PP, ki 
bodo odprte dalj časa, bodo imele več možnosti za podporo s strani PZS. Ta kriterij spodbuja urejanje zimskih sob pri vseh postojankah.

Gospodarska komisija UO PZS
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Najvišje cene prenočevanja, določenih jedi in napitkov 
v planinskih kočah I. in II. kategorije v letu
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na svoji 9. seji, 8. marca 2012, sprejel najvišje cene nočitev, določene prehrane in napitkov v 
planinskih kočah I. in II. kategorije; ter na svoji 10. seji, 31. maja 2012, popravek o višini cen čaja v planinskih kočah I. in II. kategorije. 
Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene hrane in pijače, prav tako cene nočitev, dolžni pa so spoštovati 
50-odstotni popust pri prenočevanju članov (domačih in tujih) z veljavno planinsko izkaznico za tekoče leto.

NAJVIŠJE CENE NOČITEV V PLANINSKIH KOČAH

NOČNINE (najvišje cene)
Koče I. kategorije Koče II. kategorije 
Člani (50 % popust) Nečlani Člani (50 % popust) Nečlani 
v cene ni vključena uporaba posteljnine v cene je vključena uporaba posteljnine 

a) soba 1 - 4 postelje 12 €* 24 €* 10 € 20 € 
b) soba 5 in več postelj 10 €* 20 €* 8 € 16 € 
c) skupna ležišča 8 €* 16 €* 6 € 12 € 

OPOMBA: V zimskem času se lahko navedene cene prenočevanja povečajo za prispevek največ 2,50 €/nočitev zaradi uporabe kuriva za og-
revanje koče. 

* pri prenočevanju v planinskih kočah I. kategorije v ceno ni všteta posteljnina. Planinska zveza Slovenije priporoča vsem obiskoval-
cem, da za prenočevanje uporabljajo svojo, s seboj prineseno posteljnino. Uporaba posteljnine pri prenočevanju je obvezna in osebje 
planinske koče ima pravico do izvajanja kontrole v sobah – zloraba se kaznuje s trikratnim plačilom polne cene prenočevanja.
PZS priporoča, da se spanje na koči ponuja s polpenzionom. 

Pravico do članske cene prenočevanja imajo v sobah in na skupnih ležiščih:
•	vsi	člani	PZS	z	veljavno	planinsko	izkaznico	z	znamkico	za	tekoče	leto,
•	člani	slovenskih	zamejskih	planinskih	društev	in	slovenskih	planinskih	društev	v	tujini,
•	člani	Planinske	zveze	Hrvaške,	na	osnovi	bilateralnega	sporazuma	iz	leta	1992,
•	za	pripadnike	SV,	ko	opravljajo	službene	dolžnosti	v	gorah	in
•	člani	planinskih	organizacij	s	katerimi	ima	PZS	sklenjen	sporazum	o	reciprociteti:
Avstrija OeAV - Österreichister Alpenverein Nizozemska NKBV - Niederlandse Klim - en Bergsport Vereniging

Italija CAI - Club Apino Italiano
AVS - Alpenverein Südtirol Španija FEDME - Federacion Espańola de Deportes de Montańa 

Nemčija DAV - Deutscher Alpenverein 

Švica     

AACBa - Akademischer Alpenclub Basel 
AACB - Akademischer Alpenclub Bern 
CAAG - Club Alpin Académique Genève 
AACZ - Akademischer Alpenclub Zürich

Belgija   
Francija CAF - Club Alpin Français
Liechtenstein LAV - Liechtensteiner Alpenverein 
Luxembourg GAL - Groupe Alpin Luxembourgeois Velika Britanija AC - Alpine Club
Seznam zvez /združenj, ki imajo pravico uporabljati (nakupa) 
individualne znamkice za reciprociteto in so njihovi člani prav 
tako upravičeni do popusta pri prenočevanju: 

British Mountaineering Council, American Alpine Club, Club alpin Monégasque, Dansk Bjer-
gklub, Federacio Andorrana de Muntanyisme, Mountaineering Council of Ireland, Fédéra-
tion française montagne-escalades in New Zealand Alpine Club. 

Dodaten 10 % popust na člansko ceno, kar velja le na SKUPNIH LEŽIŠČIH, imajo
•	mladi	člani	P+O	kategorije	do	dopolnjenega	15.	leta	starosti,
•	registrirani	alpinisti,	registrirani	vodniki	PZS,	registrirani	mentorji	planinskih	skupin,	registrirani	varuhi	gorske	narave,	registrirani	
markacisti in registrirani gorski reševalci.

Ugodnost za družine: pri prenočevanju dveh odraslih oseb ima otrok do 7. leta starosti prenočevanje brezplačno.

Do brezplačnega prenočišča so upravičeni gorski reševalci in markacisti na akciji. Planinskim društvom priporočamo, da brezplačno 
prenočevanje na skupnih ležiščih omogočijo tudi vsem registriranim vodnikom PZS in gorskim vodnikom, ki vodijo organizirane 
planinske skupine (s potrdilom PD). Za gorske vodnike, ki jih plačajo posamični klienti, to priporočilo ne velja.

Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene nočitev, dolžni pa so spoštovati 50 % popust pri prenočevanju 
članov (domačih in tujih) z veljavno planinsko izkaznico za tekoče leto.

Dodatkov k navedenim cenam (ekološke takse, takse za obnovo koče ipd.), razen turistične takse za nečlane planinske organizacije, ni 
dovoljeno obračunavati.

Cene in pogoji veljajo do sprejetja novih ali do preklica.

NAJVIŠJE CENE PRENOČEVANJA, DOLOČENIH JEDI IN NAPITKOV V PLANINSKIH KOČAH I. IN II. KATEGORIJE V LETU
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NAJVIŠJE CENE DOLOČENE PREHRANE IN NAPITKOV V PLANINSKIH KOČAH
HRANA Koče I. kategorije Koče II. kategorije
a) enolončnica brez mesa 5,0 € 4,0 € 
b) enolončnica z mesom 6,5 € 5,0 € 
c) golaž in segedin 7,0 € 5,5 € 
PIJAČA Koče I. kategorije Koče II. kategorije

a) čaj 0,25 litra

1,6 € 
-----------------------------------
oziroma 1,8 € v primer prevoza energenta/vode 
iz doline

1,3 €

b) čaj do 1,0 litra za na pot 3,5 € 2,5 €
c) voda 1,5 litra 3,5 € 2,5 €
d) voda 0,5 litra 2,0 € 1,5 €

Vse ostale cene prehrane in pijač v planinskih kočah I. in II. kategorije se oblikujejo prosto.

Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene hrane in pijače.

Obiskovalcem, ki pri mizi v notranjih prostorih planinske koče uživajo le lastno prehrano (iz nahrbtnika) in hrane ali pijače v koči ne 
naročijo, se lahko zaračuna strošek uporabe in čiščenja v višini 1,00 € na osebo. V ceno te storitve je vključena tudi uporaba jedilnega 
pribora, krožnika in skodelice. Plačila tega stroška so oproščeni otroci kategorije P+O.

Planinskim društvom priporočamo, da članom planinske organizacije s plačano članarino v tekočem letu v planinski koči I. in II. 
kategorije ponudijo eno toplo jed po znižani članski ceni.

Cene in pogoji veljajo do sprejetja novih ali do preklica.

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS 
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Hišni red za planinske koče Planinske zveze slovenije
SPLOŠNO

Člani planinskih društev in nečlani (v nadaljevanju: obiskovalci) so enakopravni pri uporabi uslug, ki jih nudi planinska koča. Cene v 
koči so za vse obiskovalce enake, razen cen prenočišč.

Planinske koče so dolžne nuditi obiskovalcem bivanje v koči, prenočišče, hrano in pijačo in pomoč pri gorskih nesrečah. Obiskovalcem 
morajo posredovati podatke o stanju poti v okolici in informacije o bližnjih planinskih kočah. Obiskovalcem lahko nudijo tudi druge 
usluge, ki jih določijo PD, ki planinske koče upravljajo (žigi, razglednice...).

Obratovalni čas planinskih koč je od 6. ure zjutraj do 22. ure zvečer (to določilo je lahko drugačno za III. kategorijo planinskih koč).

Obnašanje v planinskih kočah

Obiskovalci se morajo med svojim bivanjem v planinskih kočah držati nasledn¬jih določil:

•	 Vsak obiskovalec se mora ob prihodu vpisati v vpisno knjigo in vpisati tudi cilj nameravane poti.
•	 V spalne prostore je obiskovalcem dovoljen vstop šele, ko so od oskrbnika prejeli nakaznico za prenočišče.
•	 Sušenje in čiščenje obleke, obutve in opreme, ter shranjevanje le te je dovoljeno samo v prostorih, ki so za to določeni.
•	 Vsi obiskovalci se morajo v planinski koči in njeni okolici vesti tako, da ne motijo drugih. Ne smejo povzročati hrupa in puščati za 

seboj smeti in drugih odpadkov. Vse svoje smeti, mora vsak odnesti v dolino sam.
•	 Od 22. do 5. ure mora biti v planinski koči popoln mir. Tisti, ki vstanejo prej, ne smejo motiti miru tistih, ki še spe.
•	 Vse prireditve, ki se organizirajo v koči ali zunaj nje (v bližnji okolici koče), morajo biti predhodno prijavljene in dogovorjene ter 

odobrene s strani planinskega društva.
•	 Uporaba glasbenih in igralnih avtomatov v planinskih kočah je prepovedana.
•	 Kajenje v prostorih planinskih koč ni dovoljeno. 
•	 Kuhanje v spalnicah je prepovedano. Prepovedana je tudi uporaba odprtega ognja v spalnicah.
•	 Vstop v spalnice s smučarskimi in planinskimi čevlji ni dovoljen. 
•	 Pri velikem obisku ni dovoljena rezervacija    sedežev oz. miz v jedilnicah. Čakajočim je treba čimprej odstopiti prostor.
•	 Psov in drugih živali ni dovoljeno spuščati v planinske koče.
•	 Vsako namerno ali zaradi nepazljivosti povzročeno škodo v planinski koči je treba takoj povrniti. Za dejanja otrok so odgovorni 

starši ali osebe, ki otroke spremljajo.
•	 V primeru sporov v planinski koči v imenu PD odloča oskrbnik, ali kdo od v koči navzočih pooblaščenih predstavnikov PD.
•	 Tisti, ki ne upoštevajo določil hišnega reda, morajo zapustiti planinsko kočo.
•	 Pritožbe je treba reševati takoj. Če to ni mogoče, je pritožbo treba poslati na PD, ki upravlja planinsko kočo. Če ni zadovoljen z 

odločitvijo PD, se lahko obiskovalec pritoži Gospodarski komisiji pri UO PZS v Ljubljani, Dvoržakova ul. 09.

Prenočevanje v planinskih kočah

A - Pravica do prenočišča:
•	 Vsi obiskovalci planinskih koč so pri dodeljevanju ležišč enakopravni. Ležišča se dele po vrstnem redu vpisa v vpisno knjigo. Starejši 

člani imajo prednost pred mlajšimi. Prednost pri dodelitvi ležišč pred vsemi obiskovalci imajo:
•	 oboleli in ranjeni, katerih odhod ali prenos v dolino ne bi bil priporočljiv
•	 otroci
•	 reševalci v akciji

•	 Pravica do uporabe zasilnih ležišč se lahko uveljavi šele takrat, ko so vsa ostala ležišča    zasedena.
•	 Več oseb kot je ležišč, se lahko razporedi le s soglasjem oskrbnika. To je možno le na skupnih ležiščih.
•	 Ležišča morajo biti opremljena z vzglavnikom, (dvema rjuhama) in odejo. 
•	 Določeno število ležišč je lahko brez posteljnine namenjena so obiskovalcem, ki imajo lastno posteljnino (rjuhe).
•	 Rezervacija ležišč je mogoča le za 2/3 celotne prenočitvene zmogljivosti planinske koče.
•	 Pri rezervacijah se lahko zaračuna kavcija, ki jo je PD upravičeno zadržati, če se nameravani obisk ne uresniči.

B - Prenočnine:
Višino cen prenočnin določi PD (po predhodnem predlogu GK pri UO PZS) v skladu s 15, 16. in 17. členom »Pravilnika o upravljanju 
in poslovanju planinskih koč«. Za vplačane prenočnine se izdajajo računi na enotnem obrazcu. Za prenočnino na zasilnem skupnem 
ležišču se zaračuna 50 % cene, ki velja za skupna ležišča.
Člani planinskega društva, ki upravlja planinsko kočo praviloma nimajo pred člani drugih PD nobenih prednosti. 

HIŠNI RED ZA PLANINSKE KOČE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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Cene prenočevanja v planinski koči se oblikujejo po naslednjem ključu:

Polno ceno (100 %) plačajo vsi, ki niso člani PZS ali planinske organizacije s katero ima PZS sklenjen dogovor o reciprociteti.
50 % popust na polno ceno imajo člani PZS, slovenskih PD v tujini in zamejskih PD, člani PSH in planinskih organizacij s katerimi ima 
PZS sklenjen dogovor o reciprociteti. Enak popust velja tudi za pripadnike SV, ko opravljajo službene dolžnosti.

60 % popust, ki velja le na skupnih ležiščih, imajo
•	 mladi člani P+O kategorije do dopolnjenega 15. leta  starosti,
•	 alpinisti,
•	 vsi registrirani vodniki PZS, gorski vodniki in mentorji planinskih skupin,
•	 vsi registrirani člani Gorske reševalne službe Slovenije, Gorske straže in markacisti.

Do brezplačnega prenočišča so upravičeni:
- gorski reševalci in markacisti na akciji.

Za tiste obiskovalce, ki imajo lastno posteljnino (lastne rjuhe) velja dodaten popust v fiksnem znesku 350 SIT na ceno prenočišča za 
pla-nince. Pri prijavi se morajo izkazati z lastno posteljnino, sicer plačajo normalno ceno prenočišča. Društva – oskrbniki imajo tudi 
pravico do občasnih kontrol ležišč. Zlorabe se kaznujejo s plačilom 3-kratne polne cene ležišča.

Pravico do popusta imajo samo tisti obiskovalci, ki se izkažejo z veljavno planinsko izkaznico.

 
Ponudba hrane in pijače

•	 Hrano, pijačo in vodo za čaj imajo pravico dobiti vsi obiskovalci. Cenik za te usluge mora biti obešen na vidnem mestu.
•	 Voda za čaj in vrečice s čajem (ali čaj) morajo biti za tiste, ki vstajajo zgodaj, pripravljene ponoči, po možnosti v posodah, ki vzdr-

žujejo toploto.
•	 Vsi obiskovalci lahko v planinski koči uživajo s seboj prinešeno hrano in pijačo, ne da bi bili zaradi tega zapos¬tavljeni pri postrežbi.

Prostor, kjer si lahko obiskovalci sami pripravijo hrano, je namenjen samo članom PZS. Za uporabo prostora in goriva je treba plačati 
prispevek v skladu s cenikom. 

Oprema planinske koče

 Vsaka planinska koča mora biti obvezno opremljena z:
•	 napisno tablo za planinske koče, ki jo predpiše PZS in je obešena na pročelju koče ob vhodu vanjo. Kakršne koli druge oznake na 

pročelju planinske koče (reklamni napisi, zlasti neonski!) – razen oznake za obveščevalno točko GRS - niso dovoljene!
•	 vpisno knjigo z označbo smeri in cilja,
•	 knjigo pritožb in pohval,
•	 žigom koče (tudi transverzalnim, če je), 
•	 javno – v skladu z zakonom – na vidnem mestu izobešenim cenikom prenočišč, hrane in pijače, ki je potrjen s strani PD,
•	 omarico prve pomoči,ki mora biti zadovoljivo opremljena.

Oprema GRS in koče

•	 Reševalni pribor se lahko uporablja samo za reševalne akcije. Za vzdrževanje in dopolnjevanje je odgovorna pristojna postaja GRS 
(in oskrbnik planinske koče).

•	 V planinski koči mora biti izobešen seznam reševalnega pribora, naslov pristojne postaje GRS in naslov najbližjega zdravnika. V 
planinski koči mora biti tudi priročnik prve pomoči.

•	 Oskrbnik ima priročno zbirko zdravil, ki jih v nujnih primerih proti odškodnini izroča gostom.

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PLANINSKO DRUŠTVO  


