
Zavarovanje 
in članstvo v 
Planinski zvezi 
Slovenije 2019
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 › Člani društev v okviru Planinske zveze 
Slovenije so zavarovani pri zavarovalnici 
Adriatic Slovenica d. d.  

 › Zavarovanje zajema nezgodno zavarovanje, 
zavarovanje stroškov reševanja v tujini s 
24-urno asistenco in zdravstveno asistenco 
za tujino ter zavarovanje zasebne odgovor-
nosti.

 › Članom so na voljo popusti pri nočitvah v 
planinskih kočah v Sloveniji in tujini ter šte-
vilni popusti in dodatne ugodnosti pri naku-
pih, vstopninah in drugih storitvah.

 › S članarino 2019 vsak član, razen P+O, pri-
speva 1 € za gradnjo nove koče na Korošici.

Zavarovalno  Zavarovalna Letna premija Letna družinska
kritje vsota z davkom/  premija z davkom
   osebo
    

Kritje stroškov za  do 25.000,00 € 43,68 € 103,04 €
zdravniško oskrbo in     do 50.000,00 € 76,73 € 160,12 € 
vrnitev v domovino

Ugodnosti za člane  
Planinske zveze Slovenije

Partner PoPUsti
adriatic slovenica 10 % na novo avtomobilsko zavarovanje za osebna  
  vozila in na novo stanovanjsko zavarovanje Dom AS
alpina                             20 % (*25 %)
annapurna                     10 % za gotovinsko in 5 % negotovinsko plačilo (*20 %)
Gornik                            10 % (*15 %)
iglu Šport                       10 % za gotovino in 5 % za negotovinsko plačilo
  (*dodatni 10 % dobropis ob koncu leta)
Promontana                   10 % (*20 %)
intersport                    10 % za opremo, oblačila ali obutev za pohodništvo in  
  gorska kolesa, 15 % za blag. znamko McKinley (*20 %)
Podium                         30 % (*35 %) na izdelke CRAFT na sedežu podjetja, v  
  spletni trgovini in v Planinski trgovini PZS
on line                        15 % pri nakupu blag. znamke On-Line
Žolna šport               10 % pri nakupu blag. znamke Žolna šport
actionMama              do 25 % (*do 30 %) na opremo različnih blagovnih znamk
Prosti čas 15 % v trgovini v Kamniku (*20%)
thermana laško           20 % za bazen in savno in 10 % za wellness storitve,
  (razen vikendi, prazniki in šolske počitnice) 
  30 % popust na celodnevne vstopnico za kopališče  
  hotela Zdravilišče Laško (vse dni)
terme krka              od 10 % do 15% na redne cene namestitev in wellness  
  storitev
občina solčava              prost vstop z avtomobilom v Logarsko dolino do 8. ure  
  zjutraj
rtC krvavec             20 % na prevoz s kabinsko žičnico in štirisedežnico Tiha  
  dolina
kitio                                10 % na darilne pakete SelectBox
narodni park Paklenica 
(Hr)  do 50 % na vstopnino

slovenski planinski 
muzej   20 % na vstopnino

*Popust za strokovne kadre PZS in registrirane alpiniste.
Popusti veljajo na redne cene in se ne seštevajo. Uveljavljajo se z veljavno 
člansko izkaznico oz. izkaznico strokovnih kadrov PZS in osebnim dokumentom. 
Na http://clanarina.pzs.si preverite dodatne ugodnosti partnerjev za skupinske 
nakupe in druge podrobnosti.

Dodatne informacije 
in prijava nezgode

Planinska zveza Slovenije  
Ob železnici 30a, p.p. 214, 1001 Ljubljana
01 / 43 45 680 | info@pzs.si | http://www.pzs.si

Vse informacije o članarini, članskem zavarovanju, 
obrazcih za prijavo nezgode, sklenitvi dodatnih za-
varovanj, naročilu članskih izkaznic (tudi za otroke), 
naročilu na Planinski vestnik, preverjanju in aktivira-
nju članstva ter spletni včlanitvi so združene na
http://clanarina.pzs.si
Zahtevek za izplačilo odškodnine iz članskega zava-
rovanja na obrazcu s potrebnimi prilogami se pošlje 
na naslov PZS.

Zavarovalni zastopnik:
Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh
Verovškova ulica 55 a, 1000 Ljubljana 
01/ 569 21 70, pzs.zavarovanje@marsh.com

Zavarovanje za tujino z asistenco                                                             
Tujina AS

Člansko zavarovanje PZS z zdravstveno asistenco v tujini 
velja samo za nezgode v gorah. Članom priporočamo 
sklenitev dodatnega letnega zdravstvenega zavarovanja z 
asistenco v tujini, ki bo dopolnilo člansko zavarovanje PZS 
in poskrbelo za ustrezno finančno varnost in pomoč tudi v 
drugih primerih nezgode ali bolezni  v tujini, na počitnicah, 
službeni poti, smučanju ali samo na kratkem izletu.

 ›  Zavarovanje se sklepa 
individualno na PZS in 
http://clanarina.pzs.si.                                    
Vse informacije so na voljo 
tudi pri zavarovalnici Adriatic 
Slovenica. 

 ›  Zavarovanec se mora pri 
zavarovalnici identificirati s 
številko članske izkaznice. 

 ›  Plačana mora biti članarina za 
tekoče leto. 

 ›  Zavarovalno kritje je podano 
za zavarovanje klasične 
zdravstvene asistence in tiste 
športne rizike, ki jih člani PZS 
izvajajo rekreativno in jih 
splošni pogoji opredeljujejo 
kot možnost vključitve 
v zavarovanje. Doplačilo 
za dodatne rizike (npr. 
športno plezanje, deskanje 

in smučanje zunaj urejenih 
prog, planinarjenje in treking 
do 6.500 metrov …) je že 
vključeno v ponujeni letni 
premiji.

 ›  Zavarovanje velja eno leto od 
datuma sklenitve. 

 ›  Krite so tudi zavarovane 
aktivnosti nad 3.000 metri 
nadmorske višine in do 6.500 
metrov. 

 ›  Pri družinskem zavarovanju 
se lahko zavarujejo samo 
osebe, ki so člani PZS in 
njihovi družinski člani, ki živijo 
v skupnem gospodinjstvu in 
so med seboj v družinskem 
razmerju: zakonec ali partner 
in njihovi otroci, pastorki ali 
posvojenci do 26. leta starosti. 

Sodelujte v kvizu
»AS VAREN PLANINC?«

www.migimigi.si/as-planinc

Od 1. 2. 2019 boste lahko 
preverili svojo pripravljenost 
za varen pohod v gore in si 
zagotovili atraktivne  
ugodnosti.

Izdala Planinska zveza Slovenije, december 2018, 70.000 izvodov, 

Foto: Manca Čujež, oblikovanje: Grupa Ee in Media Center

DO KAMORKOLI ŽE PRIDEŠ, 
TAM SI ZAVAROVAN.



Stroški reševanja v gorah in 
zdravstvene oskrbe v tujini

Zavarovanje krije stroške reševanja, ki nastanejo zaradi nezgode 
ali življenjske nevarnosti zavarovanca pri planinski dejavnosti. 

Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.500 
metrov, pri alpinizmu in športnem plezanju pa do višine 6.000 
metrov. Zavarovalno jamstvo ne velja na alpinističnih odpravah, 
za aktivnosti nad 6.000 m, lahko pa se sklene individualno zava-
rovanje.

V primeru reševanja v gorah se aktivira tudi turistično zdravstve-
no zavarovanje z asistenco v tujini, v okviru katerega se krijejo 
stroški bolnišničnega zdravljenja in stroški vračila poškodovanega 
v Slovenijo, do višine zavarovalne vsote za posamezno kategorijo 
članstva. To zavarovanje krije zgolj primere, ko se izvede reševanje 
v gorah. Asistenčni center obvestimo tudi v primeru, ko ocenimo, 
da lahko po nezgodi sami sestopimo v dolino oz. pridemo v bolni-
šnico.

Za primer drugih zdravstvenih težav v tujini priporočamo skleni-
tev dodatnega zdravstvenega zavarovanja v tujini, ki je predsta-
vljeno v nadaljevanju.

Asistenca v primeru reševanja v tujih gorah – aktiviranje kritja za 
stroške reševanja in stroške zdravljenja.

Aktivacija in preverjanje veljavnosti zavarovanja

Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24.00 
tistega dne, ko je obveščena zavarovalnica. Za to društvo vpiše 
podatke člana v informacijski sistem PZS – Naveza. Vsak član 
PZS, ki je plačal članarino za tekoče leto, lahko na http://clana-
rina.pzs.si. si preveri, ali že ima urejeno članstvo, s tem pa tudi 
zavarovanje. Če zavarovanje še ne bo urejeno s strani društva, si 
lahko vsak član sam aktivira zavarovanje, in sicer s kodo, ki je na 
članski znamkici. Članarina in zavarovanje veljata do 31. januarja 
naslednje leto.

Splošni pogoji

Zavarovalno kritje je podano pod pogojem, da se uporablja ustre-
zna oprema za posamezno planinsko dejavnost in ustrezno upo-
števa razmere v gorah. Dejavnosti se ne smejo izvajati pod vplivom 
alkohola. Splošni pogoji zavarovalnice so objavljeni na spletni 
strani http://zavarovanja.pzs.si.

Zavarovanje je odvisno 
od vrste članarine:

Popusti pri nočitvah v 
planinskih kočah

Člani imate v planinskih kočah v Sloveniji 50 % popust pri preno-
čevanju (30 % v sobah z od 1 do 6 ležišči v planinskih kočah I. ka-
tegorije). Seznam planinskih koč je objavljen na http://koce.pzs.si.

V tujini imate člani popust pri prenočevanju v več kot 1250 kočah 
partnerskih planinskih organizacij:

  a B,  B1 ,  s+Š P+o

Nezgodna smrt 15.000 € 5.500 € 1.500 €*

Invalidnost 50.000 € 8.500 € 8.500€

Zavarovanje  100ur /
prehodne oskrbe 4 prevozi

Zlomi, opekline,  1000 €izguba vida
  
Območje kritja svet  svet svet

Zavarovanje 150.000 € 50.000 € 50.000 €
odgovornosti

Območje kritja svet Evropa in  Evropa in
   Turčija Turčija

Stroški reševanja 25.000 € 3.000 € 3.000 €

Zdravstvena 10.000 € 3.000 € 3.000 €
asistenca
za tujino

Območje kritja Svet, razen Evropa in  Evropa in
  Slovenije Turčija, razen Turčija, razen
   Slovenije Slovenije

* kritje pogrebnih stroškov do navedene višine
Zavarovanje za stroške reševanja in zdravstveno asistenco ne velja v Sloveniji in v državi 
stalnega prebivališča člana. Izjema so člani zamejskih društev v Italiji in Avstriji, ki imajo 
vključeno asistenco za reševanje v gorah tudi v Italiji oz. Avstriji.
Zavarovanje prehodne oskrbe se izvaja samo v Sloveniji.

Člani Planinske zveze Slovenije so 
zavarovani pri naslednjih aktivnostih: 

 ›  pohodništvo, treking, krpljanje, gorništvo do 6.500 
metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. 
stopnje, v snežnih razmerah do naklona 45°, ledne smeri do 
3. st. in kombinirane do M4.),

 › alpinizem, športno in ledno plezanje do 6.000 metrov 
nadmorske višine v naravi ali na za to ustrezno urejenih 
plezališčih in umetnih stenah ter balvansko plezanje,

 › turno kolesarjenje. Pod turno kolesarjenje se uvršča 
kolesarjenje po asfaltnih, makadamskih, gozdnih, poljskih 
in drugih poteh ter stezah ob uporabi za ta namen primerne 
kolesarske opreme in obleke. Nesreče na urejenih cestah za 
motorna vozila in na kolesarskih stezah v urbanih okoljih 
niso vključene v zavarovalno kritje, razen v primerih, ko 
se nesreča zgodi v okviru turno-kolesarske ture (obvezna 
uporaba ustrezne turno kolesarske opreme in obleke). 
Kritje je podano do vključno 6. stopnje težavnostne lestvice,

 › turno smučanje in deskanje, ko se turne smuči oz. deska 
uporabljajo kot del opreme za hojo oziroma spust po 
snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za 
doseganje cilja), vsaj del poti predstavlja vzpon z lastno 
močjo peš ali s smučmi. Poleg običajne gorniške opreme za 
turno smučanje potrebujemo posebne vezi,

 › prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih 
društev, dejavnost planinskih krožkov v šolah (tudi v 
zaprtih prostorih), prostovoljno vodništvo, osnovne 
dejavnosti markacistov  (ogled, označevanje in 
vzdrževanje planinskih poti z uporabo ročnega orodja), 
planinska orientacija (tudi organizirane tekme v 
planinski orientaciji). Druge tekmovalne aktivnosti je treba 
zavarovati posebej. 

Nezgodno zavarovanje članov

Zavarovanje krije odškodnino v primeru smrti ali trajne invalidno-
sti, do katere pride v primeru nezgode pri planinski dejavnosti.

Pri A članarini je vključeno tudi zavarovanje za zlome, opekline, iz-
guba vida in sluha ter smrt zaradi požara, poleg tega pa tudi zava-
rovanje prehodne oskrbe za primere dolgotrajnega okrevanja, ko 
je onemogočeno opravljanje temeljnih dnevnih opravil.

Zavarovanje zasebne odgovornosti članov

Zavarovanje krije odgovornost članov za poškodovanje oseb in/
ali poškodovanje stvari pri opravljanju planinske dejavnosti.

Avstrija OeAV – Österreichischer Alpenverein
  ÖTK – Österreichischer Touristenklub

italija CAI – Club Apino Italiano             
  AVS – Alpenverein Südtirol

Hrvaška PSH – Planinarski savez Hrvatske
    
Francija FFCAM – Federation des clubs alpins de montagne

Švica CAS – Club Alpin Suisse
  VAACS – Vereinigung der akademischen   
  Alpenclubs der Schweiz (Zürich & Bern) 
  FAT – Federazione Alpinistica Ticinese

nemčija     DAV – Deutscher Alpenverein

lihtenštajn LAV – Liechtensteiner Alpenverein

Španija   FEDME – Federacion Espanolade Deportes de Montana

kanada ACC – Alpine Club of Canada

Popusti v Planinski trgovini PZS

Člani imate v Planinski trgovini PZS 20 % popust (strokovni 
kadri PZS 25 %) http://trgovina.pzs.si

Člani imate 25 % popust na naročnino revije Planinski vestnik 
(29,25 €, namesto 39 € letno) http://clanarina.pzs.si/vestnik.php

 

Najprej pokličite gorsko reševalno 
službo ali drugo ustrezno reševalno 
službo na območju, kjer se nahajate.
Nato pokličite asistenčni center AS.

Za zdrav in aktiven življenjski slog
www.migimigi.si

Do 20 % cenejša članarina PZS za člane 
AS Kluba ugodnosti!

Ugodnost si zagotovite na
spletni strani www.as-klub.si.

Članstvo je brezplačno in brez obveznosti.


