
Zavarovanje alpinistov 

Zbor KA PZS, Kranj, 3. 6. 2015 



Zavarovane dejavnosti 

• Pohodništvo, treking, gorništvo, lažje plezanje do IV. Stopnje po UIAA lestvici  do 
6.500 metrov nadmorske višine 
 

• alpinizem, ledno in športno plezanje v naravi ali na za to ustrezno urejenih plezališčih 
in umetnih stenah do 5.000 metrov nadmorske višine 
 

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

• turno kolesarjenje: turno kolesarstvo je posebna zvrst gorskega kolesarstva, ki nima 
tekmovalnih ciljev in se izvaja v naravi  

       (sem NE sodijo spust, downhill, freeride ter druge adrenalinske dejavnosti s kolesi) 
 
• turno smučanje, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oziroma 

spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti - pripomoček za doseganje cilja  
       (sem NE sodijo tekmovalno turno smučanje, Heliskiin, Off piste) 

 



Zavarovalno kritje ne velja za: 
 

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

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

• alpinistične odprave 
 

• tekmovanja 



Kritje glede na kategorijo članstva 

  Zavarovalne vsote (EUR) 

Zavarovalno kritje A+ A B, S + Š 

Nezgodna smrt / invalidnost 
25.000 € /  
75.000 € 

15.000 € /  
50.000 € 

5.500 € /  
8.500 € 

Odgovornost 150.000 € 120.000 € 50.000 € 

Reševanje z asistenco / 
zdravstvena asistenca 

25.000 € /  
10.000 € 

 
(svet) 

15.000 € /  
10.000 € 

 
(Evropa in Turčija) 

3.000 € /  
3.000 € 

 
(Evropa in Turčija) 





Coris - dodatno 

Zavarovalno kritje 
Zavarovalna 
vsota (EUR) 

Letna premija z 
davkom / osebo 

Letna družinska 
premija z davkom 

Kritje stroškov za 
zdravniško oskrbo in 
vrnitev v domovino 

do 25.000,00 43,68 103,04 



Zavarovanje  
alpinističnih odprav 

 
Alpinistične 

odprave 

Nezgodna smrt 

(EUR) 

Trajna 

invalidnost 

(EUR) 

Letna premija 

na udeleženca 

z davkom (EUR) 

Premija za 

obdobje do 45 dni 

(EUR) 

Premija za 

obdobje do 90 dni 

(EUR) 

Varianta 1 7.500,00 15.000,00 218,06 65,42 87,22 

Varianta 2 10.000,00 20.000,00 290,75 87,22 116,30 

Alpinistične odprave Zavarovalna vsota in področje 

kritja 

Premija za obdobje na osebo z 

davkom za kritje Svet (EUR) 

Varianta 1 10.000,00 EUR (cel Svet )   

  do 45 dni 241,80 

  do 90 dni 426,04 

Pogoj za sklenitev zavarovanja za odprave je A+ ali A članstvo.  

Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence 

Nezgodno zavarovanje 

Definicija alpinistične odprave: 
Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja 
izven evropskih in turških gorstev, katere namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že 
preplezano smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje. 



clanarina.pzs.si 



Hvala za pozornost 

 

 

 

damjan.omerzu@pzs.si 

031 868 590 


