Vrste in višina članarine za leto 2017
B polnoletna oseba
B/z družinskim popustom
B1 oseba, starejša od 65 let
S + Š srednješolec ali oseba s statusom študenta
S + Š/z družinskim popustom
P + O predšolski ali osnovnošolski otrok
P + O/z družinskim popustom

25,00 €
20,00 €
18,50 €
16,00 €
12,80 €
7,00 €
5,60 €

Družinski popust
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske
člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo 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. Enako velja tudi za istospolne partnerje z otroki.
Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša
in otroci!

Zavarovanje članov PZS za leto 2017
Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.. Z njo je sklenjena
pogodba za nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini s 24-urno
asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS.
V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in
strokovnih kadrov PZS.
Zavarovalne vsote so enake kot lansko leto in so objavljene na spletni strani PZS.
Skleniti je mogoče tudi ugodno zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo
povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično.
Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu
članarine obveščena zavarovalnica. Za vse člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza,
se podatki prenesejo avtomatsko. Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini in
zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani
zavarovalnici do 11:00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne.
Osnovno zavarovalno jamstvo














pohodništvo do 6.500 metrov nadmorske višine;
treking do 6.500 metrov nadmorske višine;
gorništvo do 6.500 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po
težavnostni lestvici UIAA);
alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na
za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah ter balvansko plezanje;
turno kolesarjenje: pod turno kolesarjenje se uvršča kolesarjenje po asfaltnih, makadamskih,
gozdnih, poljskih in drugih poteh ter stezah ob uporabi za ta namen primerne kolesarske
opreme in obleke. Nesreče na urejenih cestah za motorna vozila in na kolesarskih stezah v
urbanih okoljih niso vključene v zavarovalno kritje, razen v primerih, ko se nesreča zgodi v
okviru turno-kolesarske ture (obvezna uporaba ustrezne turno kolesarske opreme in obleke), kot
je navedeno v Prilogi 1. Kritje je podano do vključno 6. stopnje težavnostne lestvice.
turno smučanje, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oziroma spust po
snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja);
turno deskanje na snegu;
krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti;
prostovoljno vodništvo;
prireditve in akcije v organizaciji PZS in planinskih društev, kritje obsega le čas izvajanja
prireditve ali akcije;
dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih;
planinska orientacija (tudi organizacija tekem v planinski orientaciji).

