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Na osnovi 10. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine izdajam 
 

N A V O D I L O 
O IZVAJANJU PRAVILNIKA O IZKAZNICI IN VRSTAH ČLANARINE ZA LETO 2008 

 
VRSTE ČLANSTVA, ZNESEK PRIPOROČENE ČLANARINE IN BARVA ZNAMKIC ZA LETO 2008 

 

Vrste članstva v letu 2008 
 

Članarina 
2008 v 

eur 
 

Barva znamkice 
 

A – najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi 46,00 rdeča 
Ad - družinska članarina z družinskim popustom 43,16 rdeča 
B – aktivni člani z večino ugodnosti 18,00 modra 
Bd - družinska članarina z družinskim popustom 15,12 modra 
B1 – osebe starejše od 65 let, z ugodnostmi B članov 11,00 modra 
PNO (osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost) –odrasli 9,00 modra 
S+Š - srednješolci in študenti do 26. leta starosti ali mladi do 26. leta 
starosti, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov 11,00 zelena 
S+Š d/- družinska članarina z družinskim popustom 9,52 zelena 
P+O – predšolski in osnovnošolski otroci 4,00 rumena 
P+O d/- družinska članarina z družinskim popustom 3,28 rumena 
PNO (osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost)  otroci do 16. let 4,00 rumena 

 
POMEMBNO: 
Člani, ki do 31.1.2008 poravnajo članarino za leto 2008, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo,  
A člani pa zagotovljeno neprekinjeno prejemanje revije Planinski vestnik.   
 
IZDAJA ZNAMKIC ZA LETO 2008 
Strokovna služba Planinske zveze Slovenije bo pričela izdajati znamkice za plačilo članarine za leto 2008 po 
15. decembru 2007. Člani PZS (društva, klubi…) lahko znamkice za naslednje leto naročijo ali osebno 
prevzamejo (naročilnica je priložena – PRILOGA 1) v Strokovni službi PZS (v računovodstvu) pri Katarini 
Maček, kjer dobijo tudi potrebne informacije (telefon: 01/ 43 45 688, e-pošta: racunovodstvo@pzs.si). 
Pred prevzemom znamkic za leto 2008 morajo člani PZS (PD) imeti poravnane vse obveznosti do PZS iz 
naslova članarine za leto 2007  - poravnana plačila, posredovani končni obračuni.  
Planinskim društvom bomo izdajali znamkice na osnovi naročila in števila članstva v letu 2007.  
Planinskim društvom priporočamo, da ne prevzamejo celotne količine članskih znamkic že na začetku leta in 
si s tem delajo zalogo, ampak to raje storijo večkrat letno, saj bodo tako zmanjšali svoje finančne 
obremenitve in stroške PZS.  PZS zagotavlja sprotno  odpošiljanje v roku 2 dni. 
Preglednica članarine za leto 2008 s pregledom stroškov pravic članstva po posameznih kategorijah članstva 
je priložena. 
Račun za znamkice, izdane članu PZS od 15.12.2007 do 01.03.2008, bo izdan z obvezo njegove  
poravnave na osnovi prodaje in obračuna članskih znamkic do 31.03.2008. Za vse znamkice izdane po 
31.03. 2008 bodo člani PZS prejeli račun z obvezo njegove poravnave na osnovi obračuna v roku 30 dni.   
 
Brez predhodno poravnanih finančnih obveznosti in oddanih medletnih poročil ter končnega obračuna 
(podatki o strukturi članstva so zelo pomembni za PZS!) ne bo možno dobiti novih oz. dodatnih 
znamkic.   
 
Končni letni obračun za člana PZS mora biti izdelan in posredovan na PZS najkasneje do 15.11.2008.  
 
Člane PZS prosimo, da se držijo objavljenih rokov za obračun in plačilo, saj nam drugače onemogočajo 
izvajanje redne dejavnosti v okviru PZS, ki so je deležni  tudi njihovi člani. 
 
Obrazec za obračun članskih znamkic je objavljen tudi na spletni strani PZS (http:/www.pzs.si) v 
besedilu »Članarina 2008«. Pripravljen je v excelovi tabeli, zato ga lahko izpolnite in pošljete po 
elektronski pošti na PZS – na naslov: racunovodstvo@pzs.si 
Ker se družinski popusti obračunavajo na osnovi obračunov, ki jih člani PZS posredujejo Strokovni službi 
PZS, bo ta naknadno izdala k že izstavljenem računu, ustrezen dobropis. Obračunani popust  društvo  
lahko upošteva že pri plačilu računa.  
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1. DRUŽINSKI POPUSTI – DRUŽINSKA ČLANARINA  
 

Družinska članarina je namenjena družinam (za družinske člane štejejo, poleg staršev, še mladi do 26. leta, 
ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (PNO) in so 
člani družine) in  je seštevek dejanskih vrst članarine, ki članom družine glede na njihovo starost pripadajo. 
Priznava se le ob skupnem plačilu članarine za vse člane družine, nakar se na skupni znesek po odbitku 
stroškov vezanih na pravice članov, prizna 20%  popust. Za družino se štejeta tudi samohranilka ali 
samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 (nad 65 let)  ne morejo biti upoštevani  v  obravnavanju 
družinskega popusta, ker so že izkoristili individualni popust. Popusti za družinsko članarino so razvidni iz 
preglednice članarine, ki je priložena.   
 

2. A-ČLANI  - NAROČILO PLANINSKEGA VESTNIKA, ZAVAROVANJE 
 
Priporočamo, da A - člani članarino za leto 2008 poravnajo do 31.1. 2008 saj bodo do takrat prejemali 
tudi Planinski vestnik. Če A član članarine do navedenega datuma ne bo poravnal, mu bo naročniško 
razmerje prenehalo. V primeru spremembe kategorije članstva predlagamo, da bivši A člani sklenejo redno 
naročniško razmerje za naročilo Planinskega vestnika. Prosimo društvene delavce, da A-člane opozorijo na 
poravnavo članarine do 31.1.2008, s čimer si zagotove neprekinjene zavarovalne ugodnosti in s tem tudi 
svojo varnost v gorah ter neprekinjeno prejemanje Planinskega vestnika. 
V primeru, da je v družini več A članov, lahko tisti, ki se tako odločijo, namesto naročnine na Planinski 
vestnik uporabijo možnost uveljavljanja nabave edicij v Planinski založbi v  vrednosti 25,04 eur.  Nabavo 
uveljavljajo le ob predložitvi  veljavne članske izkaznice. 
 

3. POSREDOVANJE EVIDENC – SEZNAMOV  A ČLANOV IN P+O ČLANOV 
 
Seznami A članov: 
Člani PZS (društva, klubi…) so dolžni mesečno (najkasneje do 24. v mesecu za tekoči mesec) posredovati 
strokovni službi PZS seznam A-članov, lahko tudi po elektronski pošti na naslov  
racunovodja.pzs@pzs.si. Seznam mora vsebovati: 
- ime in priimek zavarovanca 
- datum rojstva 
- točen naslov in naslov, kamor želi oseba prejemati  Planinski vestnik (le v primeru, da je naslov  
  stalnega bivališča drugačen). 
 
Če A-član ne bo naveden na rednem mesečnem seznamu, ne bo mogel uveljavljati veljavnosti 
odškodninskega zahtevka v primeru nesreče.  Redno plačilo mesečne premije Zavarovalnici Tilia d.d. s 
strani Planinske zveze Slovenije je skupaj s seznamom A članov eden od pogojev za potrditev sklenjenega 
zavarovanja. V nasprotnem primeru bo stroške uveljavljanja odškodninskega zahtevka nosil član PZS 
(društva, klubi) ki ni v dogovorjenem roku Strokovni službi PZS posredoval popolnega seznama A-članov, 
ki so poravnali članarino in s tem pridobili  zavarovanje za leto 2008. 
       
Seznami P+O članov: 
PD morajo  za člansko kategorijo P + O redno na 2 meseca (do 24. v mesecu)  posredovati Strokovni službi 
PZS (Mladinski komisiji UO PZS) – ta pa Zavarovalnici Tilia d.d.  - seznam, ki vsebuje tele podatke:  
ime, priimek, rojstni podatki in naslov. Zavarovanje  za to članstvo nam je omogočila, kot donator, 
Zavarovalnica Tilia d.d. Predšolski in osnovnošolski otroci, ki bodo svoje članstvo v PZS izkazovali le z dnevni- 
koma Ringa Raja ali Mladi planinec, morajo od 1.1.2008 imeti v dnevniku tudi člansko znamkico in 
zaporedno številko iz društvene evidence.  
Vse informacije o članarini in ugodnostih članstva in zavarovanju za 2008 so objavljene na spletni strani PZS 
www.pzs.si . 
                                                       

4. NEKAJ POMEMBNIH POJASNIL O ZAVAROVANJU 
 
PRIJAVA NEZGODE – POSTOPEK PRIJAVE NEZGODE 
Člane PZS (društva, klube…) in posamezne člane planinske organizacije opozarjamo, da v primeru prijave 
odškodnin ne morejo kontaktirati direktno z Zavarovalnico Tilio d.d., ampak je pravilen postopek tale: 
upravičenec do odškodnine po končanem zdravljenju izpolni obrazec Prijava nezgode, ki ga dobi v Strokovni 
službi PZS; izpolnjen obrazec potrdi matično društvo (ali klub); obrazec se s fotokopirano zdravniško 
dokumentacijo, fotokopijo veljavne članske izkaznice oz. v primeru smrti, izpisa iz knjige umrlih, pošlje 
sklenitelju zavarovanja – PZS, na naslov Strokovne službe PZS,  ki prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji 
postopek. Enako je potrebno ravnati tudi v primeru, ko se uveljavlja zavarovanje za reševanje v gorah 
Evrope in Turčije in prevoz v domovino, le da se v tem primeru predloži potrdilo o plačilu stroškov reševanja. 
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KRITJE STROŠKOV REŠEVANJA SOPLEZALCA V PRIMERU NESREČE 
Kritje stroškov reševanja soplezalca v primeru nesreče velja, če sta v navezi dva plezalca. Dodatek k točki 7 
»Splošnih pogojev zavarovanja«…(ŠPO 2001) glasi: 
»Upravičenec do povračila stroškov reševanja v gorah Evrope in Turčije je tudi nepoškodovana  oseba v 
navezi s poškodovancem, če pride do nesreče v gorskem terenu, od koder sicer nepoškodovani 
soplezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti.« 
 
KARTONČEK ZA DOKAZILO O UPRAVIČENOSTI DO NADOMESTILA ZA STROŠKE REŠEVANJA V GORAH 
EVROPE IN TURČIJE 
Kartonček  za dokazilo o upravičenosti do nadomestila  za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije je 
izdala Zavarovalnica Tilia d.d. in ga boste prejeli skupaj s člansko znamkico. 
 
Zavarovanje članov SPD v Italiji in Avstriji: 
člani SPD s stalnim bivališčem v tujini ne morejo uveljavljati zavarovalnih pravic iz naslova reševanja v  
gorah Evrope in Turčije v državi, v kateri imajo stalno bivališče. 
 
Pogoje, ki so sestavni del polic za zavarovanje članstva v planinski organizaciji, sklenjeni  med Zavarovalnico 
Tilia d.d. Novo mesto in Planinsko Zvezo Slovenije, so objavljeni na spletni strani PZS www.pzs.si in spletni 
strani  www.zav-tilia.si, v lanskih Obvestilih PZS 12/06 (pogoji se niso spreminjali). Društvene delavce 
prosimo, da pogoje preberete, predvsem pa pozornost namenite posebnim pogojem, ki obravnavajo osebe, ki 
so iz zavarovanj izključene. 
 
Vprašanja lahko posredujete pisno Strokovni službi PZS, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana ali na naslov e-pošte: 
planinska-zveza@pzs.si, z oznako »ČLANARINA 2008«. 
 
 

Danilo M. SBRIZAJ 
Gradivo pripravila: Vera Šmid, Danilo M. Sbrizaj   generalni sekretar PZS 
 
 
 
 
 
KARTONČEK ZA DOKAZILO O UPRAVIČENOSTI DO NADOMESTILA ZA STROŠKE REŠEVANJA V GORAH 
EVROPE IN TURČIJE 
 
VZOREC 
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, DVORŽAKOVA 9, 1000 LJUBLJANA        
 PRAVICE IN UGODNOSTI ČLANSTVA PZS 2008        
         
  Kategorije članstva 2008 A člani  B člani B1 člani  S+Š člani  P+O člani  PNO(odr) člani PNO(otr) člani 

  
1. zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti V V V V V     
2. zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti  V V V V V     
3. zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije V V V V V     
4. zavarovanje za odgovornost poškodovanja oseb in stvari  V V V V       
5. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS V V V V V V V 
6. popusti pri prenočevanju v pl. kočah 14 planinskih organizacij Evrope V V V V V V V 
7. oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah V V V V V V V 
8. planinski koledarček 2008 V             
9. dnevnik mladega planinca in cicibana planinca "Ringa raja"         V   V 
10. naročnina na revijo Planinski vestnik V             
11. popust pri nabavi edicij v založbi PZS 10% V V V V V V V 

12. 
popust pri nabavi opreme po seznamu trgovin v zgibanki, koledarčku in 
obvestilih V V V V V V V 

13. popust zavarovalnice pri nabavi čelade in varovalnega kompleta za 5,00€  V V V V V V V 
14. popust pri izletih  v organiziciji matičnega  PD V V V V V V V 
15. popust zavarovalnice Tilia pri zavarovanju nepremičnin in opreme do 10%   V V V V V V V 
16. popust zavarovalnice Tilia pri življenjskem zavarovanju do 30 € V V V V V V V 
         
 A člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z največjimi ugodnostmi     
 B člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z večino ugodnosti     
 B1 člani - osebe starejše od 65 let z ugodnostmi B članov        

 S+Š člani - srednješolci  in študenti do 26. leta starosti ali mladi, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov   
 P+O člani - predšolski in osnovnošolski otroci        
 PNO (odr) - osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost - odrasli        
 PNO (otr) - osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost - otroci do 16. leta starosti      
         
 Člani, ki do 31.1. naslednje leto poravnajo članarino, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo, kar je za varnost planinca izrednega pomena.  
 A člani, ki do 31.1. vsako leto poravnajo članarino, prejemajo revijo Planinski vestnik neprekinjeno.      
 A člani imajo trikrat večje zavarovalne vsote kot druge kategorije članstva.        
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE        
         
 PREDLOG PRIPOROČENE ČLANARINE 2008 IN STROŠKI PRAVIC ČLANSTVA PZS 2008     
         

  Kategorije članstva 2008 A člani B člani B1 člani  S+Š člani 
P+O 
člani  

PNO(odr) 
člani PNO(otr) člani 

  Priporočena članarina 2008 46,00 18,00 11,00 11,00 4,00 9,00 4,00 
  

  Stroški vezani na pravice članstva PZS         
1. Nezgodno zavarovanje in reševanje v tujini 5,03 2,70 2,70 2,70 0,00 0,00 0,00 
2. Zavarovanje odgovornosti  0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
3. Članska znamkica + potrdilo za reševanje 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,00 0,00 
4. Članska znamkica            0,21 0,21 
5. Dnevnik Ringa raja, Mladi planinec               
6. Naročnina na revijo Planinski vestnik 25,04             
7. Planinski koledarček 0,83             
8. Izravnava                
9. Skupaj (od 1. do 8.) stroški vezani na pravice članstva  31,82 3,62 3,62 3,62 0,42 0,21 0,21 

 
  Priporočena članarina 2008 46,00 18,00 11,00 11,00 4,00 9,00 4,00 
  Stroški članstva, delitev članarine               
1. Stroški vezani na pravice članstva, ki jih pokriva PZS 31,82 3,62 3,62 3,62 0,42 0,21 0,21 
2. delitev članarine za sof.programa PZS 50% 7,09 7,19 3,69 3,69 0,00 4,39 0,00 
3. delitev članarine za sof.programa PD 50% 7,09 7,19 3,69 3,69 3,58 4,40 3,79 
   
  Nakazilo na PZS      
1. Stroški vezani na pravice članstva 31,82 3,62 3,62 3,62 0,42 0,21 0,21 
2. Pripadajoči del članarine PZS (50%) 7,09 7,19 3,69 3,69 0,00 4,39 0,00 
  Skupaj za nakazilo na PZS 38,91 10,81 7,31 7,31 0,42 4,60 0,21 
         
 Obveznost nakazila na PZS, ki je sestavljen iz stroškov vezanih na pravice članstva in pripadajočim deležem članarine, velja za vsa planinska društva.  
 * dnevnik Ringa raja, Mladi planinec dobijo po naročilu vsi člani P+O brezplačno in se krije iz stroškov PZS. Članarina te kategorije se namenja 
 programom mladih in pridobivanju novih članov v PD.         
 Planinski koledarček prejmejo vsi člani UO PD brezplačno ob predložitvi seznamov iz PD.     
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE          
DVORŽAKOVA 9, 1000 LJUBLJANA  Znamkice prejete po računih št. ________________________________________ 

OBRAČUN ČLANSKIH ZNAMKIC  PZS ZA LETO 2008  
 
št. ___________/2008, datum obračuna____________________      

( izpolni PD pri plačilu znamkic)           
PLANINSKO  DRUŠTVO (popoln naslov)                   
Davčni zavezanec:       da                                        ne        
tel: fax: TRR:       
Davčna številka: E-mail:        
            stroški vezani Z N A M K I C E  2008 
        na ugodnosti število  vrednost  število vrednost število  vrednost  
kategorija članarina družinski  stroški 50% 50% in 50% članarine prejetih prejetih zaloga./vračilo zaloga/vračilo prodanih prodanih 
članstva 2008 popust ugodnosti PD PZS nakazilo na PZS 

      1 2 3  4 = (1+3)   

A 46,00   31,82 7,09 7,09 38,91             

A/d 43,16 2,84 31,82 5,67 5,67 37,49             

B 18,00   3,62 7,19 7,19 10,81             

B/d 15,12 2,88 3,62 5,75 5,75 9,37             

B1 11,00   3,62 3,69 3,69 7,31             

PNO(odr) 9,00   0,21 4,40 4,39 4,60             

S+Š 11,00   3,62 3,69 3,69 7,31             

S+Š/d 9,52 1,48 3,62 2,95 2,95 6,57             

P+O 4,00   0,42 3,58 0,00 0,42             

P+O/d 3,28 0,72 0,42 2,86 0,00 0,42             

PNO(otr) 4,00   0,21 3,79 0,00 0,21             

  SKUPAJ             

        Znesek po računu / eur   

 OBRAČUNAL ( ime in priimek):                                                     tel.št.  Vrednost znamkic na zalogi                                 -   

 Članarina nakazana na PZS, dne _________________znesek_______________  Razlika / eur   

 Članarina nakazana na PZS, dne _________________znesek_______________  Vrednost prodanih znamkic                                 -   

 Članarina nakazana na PZS, dne _________________znesek_______________  Dobropis / eur   

 Članarina nakazana na PZS, dne _________________znesek_______________       

Obrazec je objavljen na spletni strani PZS (http://www.pzs.si)      Žig in podpis:   
Dodatne informacije glede članarine dobite na PZS (tel. 01 43 45 688 ga. Katarina) email:racunovodstvo@pzs.si ___________________________ 
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PLANINSKO DRUŠTVO 
NASLOV: 
NAROČA: ( ime in priimek) telefon: 
       
       
NAROČILNICA , ŠT. ________/2008  ZA ČLANSKE ZNAMKICE PZS ZA LETO 2008   
       
       
 ČLANSTVO  A člani B člani S+Š P+O  
 članarina 2008 46,00 18,00 11,00 4,00  
 str. iz ugodnosti          
 in 50% čl. za PZS 38,91 10,81 7,31 0,42  
 prip.del. članar.PD 7,09 7,19 3,69 3,58  
       
 NAROČAMO ŠTEV.           
 ZNAMKIC          
       
       
- Za uveljavljanje reciprocitete veljajo znamkice, ki so bile prejete in nalepljene na izkaznici 
 iz preteklih let . Za nove člane naročamo __________________ znamkic.  
       
- Kartončki od Zavarovalnice Tilia d.d. (Assistance-za zavoravanje v tujini) _____________kom. 
       
       
 V _________________, datum:______________________________   
       
       
       
       

    
Naročil: 
________________________ 

  MP     
       
       
A člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z največjimi ugodnostmi 
B člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z večino ugodnosti 
B1 člani - osebe starejše od 65 let z ugodnostmi B članov   
S+Š člani - srednješolci  in študenti do 26. leta starosti ali mladi ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov 
P+O člani - predšolski in osnovnošolski otroci    
PNO (odr) - osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost - odrasli   
PNO (otr) - osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost - otroci do 16.leta starosti 
       
       
       
       
 Naročilo lahko pošljete po pošti ali na elektronski naslov: racunovodstvo@pzs.si  
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POPUSTI, KI VELJAJO Z VELJAVNO ČLANSKO PLANINSKO IZKAZNICO 
V NASLEDNJIH PRODAJALNAH: 
 

Izdelovalec / 
trgovina 

Popusti za 
individual
ne člane 

Popusti za člane pri 
nakupu  

preko PD 

Popusti za vodnike 
PZS, člane GRS,  
markaciste, vrh. 

alpiniste, mentorje 

Komentar 

Alpina Žiri 10% 

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

30% vendar  
le v določenih 
prodajalnah Alpine po 
seznamu 

Velja v vseh  
Alpininih prodajalnah v 
Sloveniji, za specialiste pa 
le v nekaterih 

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 

Gorenja vas Reteče 36 
Škofja Loka  
041/ 335 912 

Iglu Sport 
10% za gotovino in  
5% za negotovino 
 

10% in dodatni  
10% popust kot  
dobropis ob koncu 
leta 

 

Promontana 
Kranj 10% 

10% pri nakupu 
vrednem več kot 
830 € 

20% 
Popusti ne veljajo za izdelke 
v akciji in za  
ProMo cene 

Tomas Šport 2 15% 
20%  pri nakupu 
vrednem nad  
630 € 

25% 

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

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

 
Popusti veljajo v naslednjih prodajalnah: 
Alpina Žiri: Popust za individualne člane velja v vseh Alpininih prodajalnah po Sloveniji, za vodnike PZS, 
člane GRS, markaciste, registrirane alpiniste in mentorje pa le v izbranih prodajalnah, ki so navedene v 
nadaljevanju: 
Žiri - Trg svobode 1, Loška cesta 15; Ljubljana - Ajdovščina 3; Maribor - Ulica Vita Kraigherja 5 (City 
center); Celje - Prešernova 12; Nova Gorica - Industrijska cesta 6 (Mercator center); Jesenice - Spodnji 
plavž 5 (Mercator center); Kranj - C. Staneta Žagarja 69 (Mercator center); Novo mesto – Glavni trg 24. V 
teh prodajalnah je predstavljena tudi celotna kolekcija pohodne obutve. Seznam vseh prodajaln lahko 
najdete na www.alpina.si/si/mreza/si/. 
Annapurna Way: Krakovski nasip 10, Ljubljana 
Gornik, Mojca Mohorič s.p., Gorenja vas – Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912  
Iglu Šport d.o.o.: Ljubljana -  Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31, Šmartinska c. 152, hala 3/I; Maribor -  
Jadranska c. 27; Celje -  Ul. Mesta Gravenbroich 9;  Lesce – Alpska c. 27, Škofja Loka – Poljanska 4, Tolmin – 
Ulica padlih borcev1/a 
Promontana d.o.o. Kranj:  Ljubljana -  Poljanski nasip 6, Domžale – Ljubljanska c. 81, Kranj – Koroška c. 5,  
Bled -  Ljubljanska c.1. 
Prodajalne Tomas Šport 2 d.o.o.:  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 01 Karsika center, Postojna: Tržaška 11;  Nova 
Gorica: Gradnikove brigade 07. 
Univet d.o.o. Ljubljana, poslovalnica Pohodnik BTC hala A, Šmartinska 152, Ljubljana  
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SPOZNAJTE NAŠE SPONZORJE: 
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ZAVAROVANJE ČLANSTVA - NEZGODNO ZAVAROVANJE IN ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 2008 

KI GA IMA VSAK ČLAN, S PLAČILOM ČLANARINE ZA LETO 2008 
    cene so v eurih 

NEZGODNO ZAVAROVANJE 
  nezg.smrt invalidnost str.reš.v tuj.(Ev.inTur) letna premija
A člani 12.518,78 25.037,56 7.928,56 5,03
B, B1, S in Š 4.172,93 8.345,85 2.712,40 2,70
P in O 4.172,93 8.345,85 2.712,40 0,00
          

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
  zav.odg. osebe zav.odg. stvari   letna premija
A člani 43.815,72 4.172,93  0,50
B, B1, S in Š 43.815,72 4.172,93  0,50
P in O 0,00 0,00     
       

LETNA PREMIJA ZAVAROVANJ SKUPAJ ZA 2008 
A člani       5,54
B, B1, S in Š    3,20
P in O (predšolski in šolski otroci) so zavarovani brezplačno 

 
PONUDBA MOŽNIH DODATNIH ZAVAROVANJ ZA ČLANSTVO IN PLANINSKA DRUŠTVA V 2008 

      
  cene so v eurih   

Dodatna nezgodna zavarovanja z dnevno odškodnino  
  nezg. smrt invalidnost dnevna odšk. str.reš.v t. E in T letna premija 
na člana ( za 51000 članov) 12.518,78 25.037,56 8,35 7.928,56 25,37
na člana ( za 1000 članov) 12.518,78 25.037,56 8,35 7.928,56 57,80
individualno zavarovanje 12.518,78 25.037,56 8,35 7.928,56 68,00

Višina letne premije je odvisna od števila zavarovanih članov. 
      
      

Zavarovanje odgovornosti planinskih društev    
        
  za pošk. oseb za pošk. stvari letna prem. po članu  
Zavarovanje odgovornosti PD 22.951,09 6.885,33 0,54    

43.815,72 10.432,32 0,83    
  43.815,72 13.144,72 1,04    
Premija je izračunana za najmanj 50 zavarovanih članov po društvu.  

      
      

Zavarovanje udeležencev planinskih izletov (člani PD) - dodatno dnevno zavarovanje 
        
  nezg.smrt invalidnost zav. odg.osebe zav.odg. stvari premija na dan
Zavar. udel. planinskih izletov 4.172,93 8.345,85 4.172,93 1.251,88 0,89
            
      

Nezgodna zavarovanja za časovno opredeljeno obdobje 
  

  nez.smrt invalidnost   letna premija
člani PZS izleti 4.172,93 8.345,85     8,76
  nezg. smrt invalidnost naravna smrt   letna premija
alpinistične odprave 12.518,78 25.037,56 1.669,17  172,20

Zavarovanje za člane alpinističnih odprav vključuje tudi poškodbe in okvare zaradi mraza in višine ter zastrupitve. 
      

Zavarovanje obiskovalcev prireditev, ki jih organizirajo planinska društva (nečlani) 
  premija na osebo

nezg.smrt invalidnost zav. odg.osebe zav.odg. stvari za prireditev
zav. obiskovalcev prireditev 4.172,93 8.345,85 4.172,93 1.251,88 0,17
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TTUURRIISSTTIIČČNNOO  ZZAAVVAARROOVVAANNJJEE  ZZ  AASSIISSTTEENNCCOO  VV  TTUUJJIINNII      ZZAAVVAARROOVVAALLNNIICCEE  TTIILLIIAA  DD..DD..  
 
V sodelovanju z zavarovalnico AXA ASSISTANCE zagotavljamo takojšnjo zdravniško oskrbo, pravno pomoč, pomoč pri 
izgubi prtljage, potovanju z letalom ipd. -  odvisno od izbranega paketa. 
 
Izbrati je mogoče med tremi ponujenimi paketi: A  osnovni, B  standardni in C  nadstandardni.  
 

Paket Zap. 
št. Opis storitve/paket storitev 

A  B  C  
1 postavitev diagnoze in napotitev oz. prevoz v bolnišnico x x x 
2 posredovanje nujnih sporočil x x x 

3 kritje stroškov za zdravniško oskrbo do dogovorjene višine v EUR 10.00
0 

20.00
0 

50.00
0 

4 kritje stroškov za zobozdravstveno oskrbo do dogovorjene višine v EUR 100 200 300 
5 prevoz v domovino po zaključnem zdravljenju v tujini x x x 
6 prevoz posmrtnih ostankov v domovino do kraja pokopa x x x 
7 organizacija obiska v bolnišnici, če traja zdravljenje v tujini več kot 7 dni  x x 

8 organizacija nujne vrnitve v domovino v izrednih primerih (težja bolezen 
ali smrt ožjega družinskega člana)  x x 

9 nujna dostava zdravil  x x 
10 vrnitev izgubljene prtljage  x x 

11 zastava varščine v primeru pridržanja zaradi kazenske odgovornosti do 
5.000 EUR  x x 

12 kritje dodatnih stroškov   x 
13 nadomestilo za izgubljeno prtljago do 400 EUR   x 
14 vračanje koristnikovih otrok, mlajših od 16 let v RS s spremstvom   x 
15 nudenje pravne pomoči, kritje stroškov do 1.000 EUR   x 

 
MOŽNOST IZBIRE PODROČJA POTOVANJA 
 
Območja, za katera se zavarovanec lahko zavaruje: 
območje 1: Albanija, Alžirija, Avstrija, Andora, Bahrein, baltiške države, Belgija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, 
Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Egipt, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Izrael, Italija, 
Jemen, Črna gora, Katar, Libanon, Luxemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Nemčija, Nizozemska, Norveška, 
Oman, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija (evropski del), Saudova Arabija, Slovaška, Srbija, Španija, Švedska, Švica, 
Tunizija, Turčija, Ukrajina, Velika Britanija, Združeni arabski emirati. 
območje 2: ostale države 
Ugodnosti, ki jih nudi asistenca, bo moč koristiti v navedenih območjih potovanja, in sicer dvaindevetdeset (92) dni. 
 
MOŽNOST IZBIRE TRAJANJA POTOVANJA 
 
Veljavnost police lahko sklenemo za: 
 
   1 do   3 dni 
   4 do   7 dni 
   8 do 10 dni 
 11 do 15 dni 
 16 do 21 dni 
 22 do 31 dni 
 32 do 60 dni 
 61 do 92 dni 
 za 6 mesecev 
 za eno leto 

 
CENIK V EUR ZA 1 OSEBO 
 

Območje 1 Območje 2 Dnevi / 
paket A  B  C  A  B C 

01 do 03 3,66 4,76 5,49 6,59 8,57 9,89 
04 do 07 7,96 10,35 11,94 14,33 18,63 21,50 
08 do 10 9,75 12,68 14,63 17,55 22,82 26,33 
11 do 15 12,19 15,85 18,29 21,94 28,52 32,91 
16 do 21 15,36 19,97 23,04 27,65 35,95 41,48 
22 do 31 20,15 26,20 30,23 36,27 47,15 54,41 
32 do 60 34,13 44,37 51,20 61,43 79,86 92,15 
61 do 92 44,85 58,31 67,28 80,73 104,95 121,10 
6 mesecev 67,28 87,46 100,92 121,10 157,43 181,65 
eno leto 100,91 131,18 151,37 181,64 236,13 272,46 
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DOPLAČILA 
 
a) doplačilo za osebe, stare od 70 do 75 let: premija se poveča za faktor 2,5 
b) doplačilo za osebe, stare od 76 do 80 let: premija se poveča za faktor 3,0 
c) doplačilo za osebe, stare nad 80 let: premija se poveča za faktor 4,0 
 
POPUSTI 
 
a) Otroci: 
 - za otroke, mlajše od 16 let je popust 50% 
b) Družine: 

- za družine z več kot tremi člani je popust 30% 
- za družine z več kot petimi člani je popust 50% 

c) Skupine: 
- za skupine od 11 do 20 oseb je popust 5% 
- za skupine od 23 do 50 oseb je popust 10% 
- za skupine od 51 do 100 oseb je popust 15% 
- za skupine nad 100 oseb je popust 20% 

 
Opomba: Popusti se med seboj izključujejo! 
 
Zavarovanje se lahko sklene pri vseh pooblaščenih predstavnikih Zavarovalnice Tilia d.d., na vseh predstavništvih in 
Agenciji Koprima iz Ljubljane.  
Do zavarovanja v eni minuti s klikom na www.zav-tilia.si. 
 
POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC 
 
V primeru potrebe pomoči mora zavarovanec takoj, ko je to možno, na stroške klicanega poklicati 24-urni dežurni center 
zavarovatelja, od koder asistenčna družba organizira pomoč v tujini: 

− v RS: 080 26 54 
− izven RS: 00386 2 320 41 14. 

Ob klicu v klicni center mora zavarovanec  posredovati naslednje podatke: 
− ime, priimek in naslov nosilca zavarovalne police; 
− številko in veljavnost zavarovalne police; 
− kraj in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv; 
− kratek opis problema, ki ga ima in naravo pomoči, ki jo potrebuje. 

Zdravniki asistenčne družbe se bodo takoj, ko bodo obveščeni o nezgodi ali bolezni, povezali z lečečim zdravnikom, 
ugotovili postopek in ustreznost zdravljenja, svetovali in organizirali, ter v okviru zavarovalne vsote prevzeli stroške 
zdravljenja in prevoza do najbližje ustrezne bolnišnice ali v domovino.  
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Varnejši pri obisku tujih gora!  
Dopolnilno zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah 
 
Vsi, ki nameravate obiskati tuje gore se lahko zavarujete za primer nepredvidenih dogodkov, ki imajo za 
posledico različne stroške reševanja. V tujini mora stroške reševanja namreč kriti vsak sam. Člani PD v PZS so 
v okviru nezgodnega zavarovanja že zavarovani za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije. Z dopolnilnim 
zavarovanjem si lahko kritje za primer reševanja razširi še za ostala območja, ki niso vključena v osnovno 
zavarovanje članov PD ali si povišajo zavarovalne vsote. 
 
Zavarovanje krije stroške reševanja v tujih gorah, do katerih pride zaradi telesne poškodbe, bolezni, 
izčrpanosti ali onemoglosti. Zavarovanje krije naslednje oblike pomoči: 
� iskanje pogrešanih oseb 
� nudenje prve pomoči zavarovancu 
� reševanje, prenos/ali prevoz zavarovanca do reševalnega vozila, pri helikopterskem reševanju pa 
do prve zdravstvene ustanove 
� reševanje in prevoz posmrtnih ostankov do predaje trupla reševalnemu vozilu ali pogrebni službi 
 
Tabela A: Tabela zavarovalnih vsot in letnih premij, ki so odvisne od območja zavarovanja. V odvisnosti 
od trajanja zavarovanja se letna premija spreminja skladno s Tabelo B. 
Zavarovalna vsota 
v EUR 
 

Območje 1 
Albanija, Avstrija, Baltiške države, 
Belgija, Belorusija, BiH, Bolgarija, Ciper, 
Češka, Črna gora, Danska, Finska, 
Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, 
Italija, Luxemburg, Madžarska, Malta, 
Makedonija, Nemčija, Nizozemska, 
Norveška, Poljska, Portugalska, 
Romunija, Slovaška, Srbija, Španija, 
Švedska, Švica, Turčija, Ukrajina, Velika 
Britanija 

Območje 2 
Ves ostali svet in Rusija 
 

 Letna premija v EUR Letna premija v EUR 
 Alpinizem Pohodništvo Alpinizem Pohodništvo 
3.000 151,20 75,60 211,80 105,90 
5.000 252,00 126,00 353,00 176,50 
7.000 352,80 176,40 494,20 247,10 
10.000 504,00 252,00 706,00 353,00 
V cenah ni zajet davek na zavarovalne posle v višini 6,5 %. Za zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah veljajo splošni pogoji REŠ-
tuj-07. 
Zavarovalne vsote, ki so navedene so le primeri , sicer pa se lahko dogovorijo po želji vsakega posameznega sklenitelja zavarovanja. 
 
Tabela B: Premija v odvisnosti od trajanja zavarovanja v % od letne premije 

Trajanje 
zavarovanja 

 

do 30 
dni 

 

31 do 60 
dni 

 

61 do 90 
dni 

 

91 do 
120 dni 

 

121 do 
150 dni 

 

151 do 
180 dni 

 

181 do 
210 dni 

 

211 do 
240 dni 

 

nad 241 
dni 

 
zavarovalna 
premija v % 

od 
letne 

premije 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Popusti: 10% za člane PZS, 15% za člane PZS, ki so opravili enega od izobraževalnih programov in se izkažejo z ustreznim potrdilom 
oziroma izkaznico. 
 
Turistično-zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 
Poleg zavarovanje stroškov reševanja si pri obisku tujih gora lahko zagotovite dodatno varnost s sklenitvijo 
Turističnega-zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. Medtem ko zavarovanje stroškov reševanja 
krije samo stroške reševanja v gorah, turistično-zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravljenja in druge 
stroške, ki nastanejo zaradi nesreče ali nezgode (dostava zdravil, pravna pomoč, prevoz v bolnišnico….). 
 
Za Turistično-zdravstveno zavarovanje veljajo splošni pogoji TZ-03. 
 

Več o zavarovalnih kritjih, pogojih zavarovanja in cenah zavarovanja si preberite na www.zavtilia.si 
in zavarovalni agenciji Koprima (Hrenova 21, Ljubljana, tel: 01/24 13 840) kjer lahko zavarovanja 
tudi sklenete. 
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