
VRSTA LICENCE CENA  
zavarovanje 

odgovornosti

Zavarovanje 

TUJINA Bonitete KZS

A Licenca KZS Osnovna 60 € 20.000 X DA

B
Licenca KZS osnovna + 

TUJINA 90 € 20.000 10.000 DA

C Licenca KZS Conti* 90 € 500.000 X DA

D Licenca KZS Conti + TUJINA 150 € 500.000 30.000 DA

VRSTA LICENCE CENA  
zavarovanje 

odgovornosti Bonitete KZS

OS
Licenca KZS Strokovno osebje - 

Osnovna 50 € X DA

OO
Licenca KZS Strokovno osebje - 

Odgovornost 100 € 20.000 DA

OOV
Licenca KZS Strokovno osebje - 

Odgovornost- Vodništvo 125 € 20.000 DA

Dodatne možnosti zavarovanja

VRSTA ZAVAROVANJA CENA  
Zavarovalna 

vsota

45 €
smrt 5.000 / 

inval. 25.000

45 € 500

90 € 1.000

60 € 1.001

100 € 50.000

20 € 20.000

DUPLIKAT 15 €
V kolikor imetnik tekmovalne licence želi dodatno licenco za strokovno osebje se mu prizna 40€ popusta.

Enak popust velja tudi za strokovno osebje v kolikor želi tekmovalno licenco.

TEKMOVALCI IN UDELEŽENCI

STROKOVNO OSEBJE

Tujina 30000

CENIK KOLESARSKIH LICENC KZS 2021

Tujina 50000

Vse kolesarske licence vključujejo tudi možnost koriščenja bonitetnih ugodnosti 

Nezgodno - smrt + invalidnost 

Kasko kolo 500

Kasko kolo 1000

Licenca A vključuje zavarovanje odgovornosti imetnika licence, B licenca vključuje zavarovanje tujina+kolesarski

šport z zavarovalno vsoto 10.000, licenca D za Conti ekipe pa 30.000. K licenci A lahko dodamo povišano

zavarovanje tujina+kolesarski šport z zavarovalno vsoto 30.000 ali 50.000. Pri licenci C lahko dodamo povišanje na 

*B licenca vključuje zavarovanje tujina+kolesarski šport z zavarovalno vsoto 10.000, licenca D za Conti ekipe pa

30.000. K licenci A lahko dodamo povišano zavarovanje tujina+kolesarski šport z zavarovalno vsoto 30.000 ali

50.000. Pri licenci C lahko dodamo povišanje na zavarovalno vsoto 50.000.

Odgovornost imetnika licence



KZS zagotavlja izdelavo licence v 10 dneh od prejema vloge.

Dodatek za izdelavo licence v 24 urah znaša 20€.

Vsi pogoji glede zavarovanja so dostopni na spletni strani pogodbenega partnerja KZS: www.generali.si

Zavarovanja imajo enako veljavnost kot licenca (koledarsko leto do 31.12.2021).

Vsa zavarovanja lahko sklenejo le imetniki licenc Kolesarske zveze Slovenije.

ČLANARINE ČLANOV – KLUBOV in DRUŠTEV 2021

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA PRIREDITVE

0,44 € 20.000

zavarovanje odgovornosti / velja na osebo (udeleženci in osebje organizatorja, ter gledalci) na dan

Pogoj za izstavitev licence je uztrezno izpolnjena vloga. Za prosilce mlajše od 18 let je obvezen podpis 

starša ali skrbnika.

Slika na licenci naj ne bo starejša od dveh let.

*Conti licenca vsebuje zavarovanje za povišano odgovornost, ki je za vse kategorije potrebna na 

tekmovanjih v tujini.

UCI/TT in kontinentalne ekipe 640 €

Klubi/društva, ki imajo imetnike licenc tudi za kategorije 

ELITE in U23 420 €

Klubi/društva, ki imajo imetnike licenc, vendar ne Elite in 

U23 (rekreacija, amater-ji-ke, dečki-deklice, mladin-ci-ke) 250 €

Klubi/društva, ki nimajo imetnikov licenc 150 €

Društvo kolesarskih sodnikov 250 €

Odgovornost organizatorja 

prireditve


