
 

ČLANARINA 2023 
 

A 
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom 

ugodnosti 
68,00 € 

A/d in A/i - družinski popust, popust za invalide 62,00 € 

B 
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom 

ugodnosti 
32,00 € 

B/d in B/i - družinski popust, popust za invalide 26,00 € 

B1 polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 24,00 € 

S+Š 
srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z 

osnovnim obsegom ugodnosti, 
21,00 € 

S+Š/d in S+Š/i - družinski popust, popust za invalide 17,00 € 

P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 9,00 € 

P+O/d in P+O/i - družinski popust, popust za invalide 7,00 € 

IN 
invalidna oseba in oseba s posebnimi potrebami z omejenim obsegom ugodnosti, 

brez zavarovanja 
9,00 € 

IN/d - družinski popust brez zavarovanja 7,00 € 

D – članarina v več društvih 15,00 € 

  

OPOMBA: društveni cenik lahko odstopa od priporočenega cenika PZS! 

Članarino lahko poravnate tudi prek društvenega transakcijskega računa 

                                                                                              TRR PD Lenart: 

                                                                                              IBAN SI56 6100 0001 6953 522, 

                                                                                              DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA 

                                                                                              Koda nemena: OTHR 

                                                                                              Referenca: SI99 

                                                                                              Namen (vplačila): (vpišite vrsto članarine, npr. B) 

                                                                                              Cena: 32€ 

V kolikor gre za družinsko članarino, napišite primer 

                                                                                              Namen (vplačila): (Janez Novak Bd, Jožica Bd, 

                                                                                                                                         Mojca S+Šd, Jan P+Od) 

                                                                                              Cena: 76€ 

 

Vsi, ki se včlanijo na novo morajo doplačat 2€ za izdelavo članske kartice (razen člani P+O) in v društvu izpolnit 

pristopno izjavo! Prav tako izkaznico plačajo člani, ki so končali z osnovno šolo in preidejo na članarino za 

srednješolce (S+Š, S+Š/d). 

 

  Znamkico lahko dvignete vsak četrtek med 18.00 in 19.00 uro na sedežu društva. 

 

  Trajanje članstva:   

  Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto. Za neprekinjeno zavarovanje, velja tudi za 

asistenco Coris v tujini, morajo člani poravnati članarino do 31. januarja naslednjega leta. Če člani poravnajo 

članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine. 

 



 
Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, 

poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost 
(IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso 
upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-
socialni status. 
 

Invalidski popust lahko koristijo osebe, ki ob plačilu članarine priložijo Evropsko kartico za invalide. 

Višina popusta je enaka višini družinskega popusta, izbirajo lahko med kategorijami A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i. S tem pridobijo enake pravice in 
ugodnosti, kot člani osnovnih kategorij. Člane invalidskih kategorij A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i opozarjamo na posebnosti oz. omejitve članskega 
zavarovanja. Opredeljene so v splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje oseb (01-NEZ-01/08). 

Invalidski popust se lahko obračuna samo in izključno pri fizičnem plačilu članarine pri društvu ali na sedežu Planinske zveze 
Slovenije, saj je predložitev Evropske kartice za invalidne obvezna priloga. 

Invalidski popust se obračuna na podlagi vnosa številke Evropske kartice za invalide v informacijski sistem Naveza. 
 
IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim 

je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. 
Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost. 

Vsi člani, ki imajo v informacijskem sistemu Naveza zabeležen tudi elektronski naslov, bodo po elektronski pošti prejeli obvestilo, ko bodo 
njihovi podatki posredovani zavarovalnici. Tako lahko vsak član preveri, kdaj so bili podatki posredovani zavarovaln ici. 

 Članarina v več društvih oz. dvojna članarina 

Če je posameznik član dveh društvih, lahko v drugem društvu poravna le delež društvene članarine (višino določi društvo). Cena ne 

vključuje deleža PZS, član za drugo društvo ne prejme izkaznice. Ugodnosti iz članstva PZS član uveljavlja s svojo primarno članarino. Je 

pa tudi v tem primeru treba podpisati pristopno izjavo in člana vpisati v Navezo (kategorija D). D včlanitev je možna le v primeru 

predhodnega članstva za tekoče leto pri matičnem društvu. Tovrstna včlanitev je možna samo pri drugem društvu in ne preko prodajnih 

mest PZS (splet, pisarna PZS). 

 Članska izkaznica 

 

Novi člani izkaznico prejmejo po pošti na navedeni naslov (v roku 10 delovnih dni po vnosu podatkov v Navezo). Novi član mora  s članarino 
poravnati tudi člansko izkaznico (2 €, DDV in poštnina vključeni). 
Člani, ki izkaznico imajo, jo uporabljajo naprej. V primeru zapolnjenosti, izgube ali spremembe podatkov, lahko naročite novo pri matičnem 
planinskem društvu ali preko portala clanarina.pzs.si. Cena znaša 2 € (DDV in poštnina vključeni). 

 
 

Bodite pozorni, da pisma z izkaznico ne zavržete skupaj z reklamnim gradivom in ostalo pošto! 

 Pristopna izjava 

Pristopna izjava vsebuje zahtevane elemente v skladu z zakonodajo in Uredbo o varstvu podatkov, kar daje pravno podlago za vodenje 

evidence članstva. Dodana je možnost podaje soglasja članov za objavo fotografij na spletnih straneh/glasilih društva in PZS. Član, ki 

menja društvo, mora v novem društvu ponovno podpisati pristopno izjavo. 

 
 
 
 

https://www.pzs.si/javno/clanarina__zavarovanja/%C4%8Clanarina%202020/01_NEZ_01_08_Splo%C5%A1ni%20pogoji%20za%20nezgodno%20zavarovanje%20oseb.pdf
http://www.clanarina.pzs.si/


 
 

Zavarovanje članov PZS za leto 2023 

 
Zavarovanja, ki izhajajo iz članstva v PZS, skupaj z zavarovalnimi vsotami, so natančneje predstavljena na spletni strani zavarovanja.pzs.si. 

 Veljavnost zavarovalnega kritja 

Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24. uri istega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica 

(registracija preko spleta ali vnos v informacijski sistem Naveza). Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter 

zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24. uri istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11.00, v 

nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24.uri naslednjega dne.  

 

 Dodatno turistično zavarovanje za tujino z asistenco za člane PZS 

Zavarovalnica Generali, d.d., ponuja članom PZS ugodnejše posebne pakete turističnega zavarovanja z asistenco za tujino in razširitev 

nezgodnega zavarovanja na vse prostočasne aktivnosti. Dodatna zavarovanja se sklepajo individualno preko spletnega 

portala clanarina.pzs.si ali na sedežu Planinske zveze Slovenije. 

 

 Postopek uveljavljanja zavarovanja 

Zavarovanje za stroške reševanja in stroške zdravljenja se izvaja po Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z 

asistenco, in sicer na način, da se Splošni pogoji razširijo in vključujejo tudi stroške reševanja, ki so dejansko osnova in sprožilec 

upravičenosti do preostalih zavarovalnih kritij znotraj navedenih pogojev zavarovanja in do posebej dogovorjenih višin zavarovalnih vsot 

za člane PZS. Navodila za aktiviranje asistence v tujini in za prijavo nezgode najdete na portalu clanarina.pzs.si. 

 
 
Dodatne informacije dobite: 

 pri Saši Sitar, (01) 43 45 680, info@pzs.si, 

 na sedežu Planinske zveze Slovenije in/ali 

 na portalu clanarina.pzs.si. 

 

https://clanarina.pzs.si/predstavitev-zavarovanj
https://clanarina.pzs.si/asistenca
https://clanarina.pzs.si/aktiviranje-asistence-v-tujini-prijava-nezgode
mailto:info@pzs.si
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=20
http://clanarina.pzs.si/

