
 

 

Članarina v PD Onger Trzin v letu 2009 
 
Ljudje se vključujemo v planinsko društvo zaradi različnih interesov. Aktivno sodelovanje v planinskih dejavnostih terja 
zavarovanje članstva, ki ga zajema vsakoletna članarina. 
Članstvo v PZS traja od dneva nakupa članske znamkice do 31. 1. naslednjega leta. 
 
Upravni odbor PZS je 18. septembra 2008 sprejel sklep o višini priporočene članarine za leto 2009. Članarina je letos 
malo višja - saj veste … inflacija. Treba je povedati, da se članarina ni povečala že več let, zato je bilo zvišanje letos 
pričakovano. Želimo si, da kljub temu ostanete naši člani.  
Člani PD bodo pri svojih prostovoljnih dejavnostih v gorah do leta 2011 zavarovani pri Zavarovalnici Tilia d. d. 
 
Zavarovanje, ki je vključeno v plačano članarino obsega: nezgodno smrt, invalidnost, stroške reševanja v tujih 
gorah, zavarovanje odgovornosti - osebe in zavarovanje odgovornosti - stvari. Višina zavarovalnega kritja je odvisna 
od tega, katero članarino so člani vplačali: 
 
 Zavarovalno kritje v € 
Vrsta zavarovanja Člani A Člani B, B1, S+Š, P+O 
Nezgodna smrt 15.000 5.500 
Invalidnost do 50.000 do 8.500 
Stroški reševanja v tujih gorah - ves svet do 15.000 - 
Stroški reševanja v tujih gorah - Evrope in Turčije  do 2.800 
Zavarovanje odgovornosti - osebe do 44.000 do 44.000 
Zavarovanje odgovornosti - stvari do 4.200 do 4.200 
  
Zavarovanje strokovnega kadra PZS 
Zavarovanje je namenjeno vsem strokovnim kadrom PZS pri opravljanju njihove dejavnosti, za katero so usposobljeni 
(vodniki PZS, inštruktorji, markacisti, …). Planinska zveza Slovenije tako poimensko zavaruje usposobljeni strokovni 
kader s potrjeno licenco za zavarovanje odgovornosti za osebe do 88.000 € in za stvari do 8.400 €. Zavarovanje 
zajema odgovornost zaradi strokovnih napak, ki jih stori strokovni kader pri opravljanju svoje dejavnosti (vodenje, 
usposabljanje, markiranje …).  
 
Zavarovalnica Tilia ponuja članom PD možnost sklenitve dodatnih zavarovanj po ugodnejših pogojih: 
- nezgodno zavarovanje z dnevno odškodnino 
- turistično – zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 
- dodatno nezgodno zavarovanje za časovno opredeljeno obdobje (izleti ali odprave) 
Vsak član se za dodatna zavarovanja odloča prostovoljno in tudi sam sklene zavarovanje. 
 
Nova oblika zavarovanja je kolektivno nezgodno družinsko zavarovanje za stroške reševanja za ves svet 
(Generali Zavarovalnica d.d.), ki ga lahko dodatno sklene vsak posamezni član PD.  
Zavarovalno kritje stroškov reševanja je 15.000 € (letna premija 6,10 €).  
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 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; zavarovanje ne vključuje stroškov prevoza v 
domovino. Stroški se povrnejo le subsidiarno, če se le-ti ne povrnejo iz drugega naslova (npr. iz zdravstvenega 
zavarovanja). 
 
Več informacij o zavarovalnih možnostih, ki ji nudi PZS za prihodnje leto, je objavljeno na spletni strani PD Onger 
Trzin. 
 

Prispevek za Slovenski planinski muzej 
 

 
Novembra 2008 je stekla akcija zbiranja sredstev za izgradnjo Slovenskega planinskega muzeja (SPM) v Mojstrani tudi 
med člani planinskih društev v okviru Planinske zveze Slovenije (PZS). Skladno s predlogom predsednika uprave 
Ustanove Avgusta Delavca, so se slovenski planinci na skupščini PZS zavezali, da bo bodo društva v obdobju 2008 - 
2010 donirala po 3,00 € na svojega člana. 
Slovenski planinski muzej je nacionalni projekt, ki bo povezoval celotno planinsko - gorniško, alpinistično, reševalno in 
vodniško srenjo v Sloveniji. Slovenci se bomo z njim postavili ob bok velikim alpskim narodom. Postal bo informacijsko 
in družabno središče planincev in turistov. S svojim delovanjem bo muzej spodbujal mlade, da se vrnejo nazaj k naravi. 
 



 

 

UO PD Onger Trzin se je na svoji seji konec decembra 2008 odločil, da bo članarini vsakega svojega člana v obdobju 
2009 - 2011 prištel 1,00 € - z namenom zbiranja sredstev za izgradnjo SPM. Društvo se obvezuje, da bo vodilo 
natančno evidenco vplačil in izpolnilo določilo, da tisti, ki bodo vsa tri leta plačali članarino dobijo brezplačno vstopnico 
v bodoči muzej (ki je trenutno že pod streho!!). 
 
 
Tako je članarina PD Onger Trzin v letu 2009 naslednja: 
 

 Kategorije članstva (in višina članarine) v letu 2009  
A najbolj aktivni odrasli člani z največjimi ugodnostmi 51,00 €
B aktivni odrasli člani z večino ugodnostmi 21,00 €
B1 osebe starejše od 65 let, z ugodnostmi B članov 16,00 €
S+Š srednješolci in študenti do 26. leta starosti (aktivni status dokazujejo z veljavno študentsko 

izkaznico) in mladi, ki so brez lastnih dohodkov 
14,00 €

S+Š/d srednješolci in študenti do 26. leta starosti (aktivni status dokazujejo z veljavno študentsko 
izkaznico) in mladi, ki so brez lastnih dohodkov - družinski popust 

11,40 €

P+O predšolski in osnovnošolski otroci 6,00 €
P+O/d predšolski in osnovnošolski otroci - družinski popust 5,00 €

 
Družinski popusti so namenjeni kategorijama S in Š ter kategoriji P in O. Za ti dve kategoriji se priznava popust v 
primeru, da se plačilo izvede skupaj za celo družino. Za družino se štejeta tudi mati samohranilka ali oče samohranilec 
z vsaj enim otrokom. 
Vpisnina (cena nove članske izkaznice je 1,50 €). Predšolski in osnovnošolski otroci lahko uporabljajo namesto 
članskih izkaznic tudi dnevnik Ringa - Raja in Mladi planinec, ki ju ob vpisu v planinsko društvo prejmejo brezplačno. 
 
• P in O (predšolski in šolski otroci) so zavarovani brezplačno (donacija Zavarovalnice Tilia d. d.). 
• Nezgodno zavarovanje za člane B, B1, S in Š velja v tujih gorah Evrope in Turčije. 
• Nezgodno zavarovanje za člane A velja po vsem svetu.  
• Zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah za člane A vključuje stroške iskanja, klasičnega in helikopterskega 

reševanja v gorah, visokogorskih turnih smučiščih, nesrečah na vodi. Kritje velja po vsem svetu. Zavarovanje velja 
do nadmorske višine 5.000 metrov. Poleg sklenitelja zavarovanja je za stroške reševanja (za zavarovalno vsoto, ki 
velja za člane A) zavarovan tudi življenjski partner (član PZS, drugače zavarovalno kritje ne velja) s katerim živita v 
skupnem gospodinjstvu ter skleniteljevi otroci do 18. leta starosti. Zavarovanje ne velja za alpinistične odprave, ki se 
zavarujejo posebej. 

• Nezgodno zavarovanje vključuje tudi poškodbe in okvare zaradi mrazu, višine ter zastrupitve. 
• Stroški reševanja krijejo tudi nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovancem, če pride do nesreče v 

gorskem terenu od koder nepoškodovani soplezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti. 
• Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja naslednje leto, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. V 

primeru ko člani poravnajo članarino po 1. februarju dalje, prične zavarovanje teči naslednji dan od dneva, ko 
poravna članarino (od 00.00 ure). 

 
Kartonček za dokazilo o upravičenosti do nadomestila za stroške reševanja v tujih gorah izda Zavarovalnica Tilia d.d. 
in ga boste prejeli ob poravnavi članarine. 
 
Članarino že lahko vplačate v papirnici Čačka oz. v spletni trgovini na domači strani PD Onger Trzin 
(http://www.onger.org/). 
 
POMEMBNO: Člani, ki do 31.1.2009 poravnajo članarino za leto 2009, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo, 
A člani pa zagotovljeno tudi neprekinjeno prejemanje revije Planinski vestnik. 


