
Vrste članstva, cenik ter seznam ugodnosti 

 

Kategorija članstva 
Priporočena 

članarina [€] 

A polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z 
največjim obsegom ugodnosti 60,00 

A/d - družinski popust 54,60 

B polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z 
osnovnim obsegom ugodnosti 28,00 

B/d - družinski popust 22,60 

B1 polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom 
ugodnosti 21,00 

S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta 
starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti, 18,50 

S+Š/d - družinski popust 15,00 
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 8,00 

P+O/d - družinski popust 6,40 

IN 
oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti 
odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica 
podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti;   

8,00 

IN/d - družinski popust 6,40 
 
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.  
 
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. 
 
B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem 
izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 15,85 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri 
članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na 
voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini. 

Seznam ugodnosti za člane PZS 

Kategorije članstva: A B B1 S+Š P+O IN* 

Zavarovanja članov PZS 

1. nezgodna smrt pri planinski dejavnosti 
    

**   

2. invalidnost pri planinski dejavnosti 
     

  

3. stroški reševanja v tujini – ves svet 
 

          

4. stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije   
    

  

5. zavarovanje odgovornosti v tujini – ves svet 
 

          

6. 
zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in 

Turčije 
  

    

  

7. 

Zavarovanje prehodne oskrbe in zavarovanje za 

zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti 

zaradi požara 
 

          

Prenočevanje v planinskih kočah 

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=79
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=17


8. 

50 % za prenočevanje v planinskih kočah PZS, 

30 % za sobe z od 1-6 ležišč v kočah I. 

kategorije 
      

9. 
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 13 

planinskih organizacij Evrope in Kanadi       

Popusti pri nakupih planinske literature in opreme (seznam spodaj) 

10. 
Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi 

planinec/Mlada planinka*** 
        

 

  

11. nakup edicij v Planinski založbi PZS (20 %) 
      

12. Letna naročnina na Planinski vestnik (25 %) 
      

13. 
popust pri nakupu opreme in storitev pri 

pogodbenih partnerjev PZS       

Popusti pri nakupu vozovnic 

14. 

30 % popust za enosmerne in povratne 

vozovnice za 2. razred vseh vrst vlakov v 

Sloveniji 
    

    

15. 
20 % popust na prevoz s kabinsko žičnico in 

štirisedežnico Tiha dolina na smučišču Krvavec       

16. 
20 % popust na prevoz s kabinsko žičnico na 

smučišču Kanin    

      

 
Opombe (podrobnejša pojasnila najdete v poglavju o zavarovanju): 
* V skladu z zakonskimi možnostmi.  
** Zavarovano kritje pogrebnih stroškov do višine 1.500 €. 
*** Društvo lahko brezplačno prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo članov P+O, plus 10 %. 

 

Izdelovalec/trgovina 

Popusti za 

individualne 

člane 

Popusti za 

člane pri 

nakupu 

prek 

društva 

Popusti za 

strokovne kadre 

PZS, 

registrirane 

alpiniste 

Opomba 

Alpina Žiri 

www.alpina.si 

20 %   25 %   

Annapurna Way 

www.annapurna.si 

10 % za 

gotovino 

5 % za kreditne 

kartice 

  20 %   

Gornik 

www.gornik.si 

10 % 

15 % oz. 

dogovor pri 

večjih 

naročilih 

15 % 

individualno 

20 % pri skupini 

  

Iglu Šport 

www.iglusport.si 

10 % za gotovino in 

5 % za kreditne kartice 

10 % in 10 % 

popusta kot 

dobropis ob 

koncu leta 

  

https://www.rtc-krvavec.si/si/nacrtujete-obisk/ceniki/cenik-poletnih-aktivnosti-2019
http://www.kanin.si/cenik-poletje/
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=79
http://www.alpina.si/
http://www.annapurna.si/
http://www.gornik.si/
http://www.iglusport.si/


Promontana Kranj 

www.promontana.si 

10 % 

10 % pri 

nakupu nad 

830 € 

20 %   

Intersport 

www.intersport.si 

10 % za 

opremo, 

oblačila ali 

obutev za 

pohodništvo ter 

gorska kolesa 

15 % za 

posamične 

nakupe 

opreme, 

oblačil ali 

obutve za 

pohodništvo 

ter gorska 

kolesa 

20 % za opremo, 

oblačila ali 

obutev za 

pohodništvo ter 

gorska kolesa 

  

15 % za 

opremo, 

oblačila ali 

obutev 

McKINLEY 

popust po 

dogovoru za 

skupinske 

nakupe v 

vrednosti 

nad 

2.000,00 € 

popust po 

dogovoru za 

skupinske nakupe 

v vrednosti nad 

2.000,00 € 

CRAFT 

Podium, d. o. o. 

http://craft-slo.si 

30 %   35 % 

Za nakupe na 

sedežu podjetja, 

v njihovi spletni 

trgovini, v 

Planinski 

trgovini PZS  

Prosti čas 

http://www.prosticas

.si 

15 %   20 % 
Velja v trgovini 

v Kamniku 

ON line, d. o. o. 

http://www.on-line.si 

15 % popusta pri nakupu izdelkov znamke On-Line 

Žolna šport d. o. o. 

www.zolnasport.si 

10 % popusta pri nakupu izdelkov znamke ŽOLNA ŠPORT 

ActionMama 

ALOHA d.o.o. 

www.actionmama.co

m 

do 25 %   do 30 % 
Odvisno od blagovne 

znamke in artikla 

10 %   15 % 
GRIWEL (zimska 

plezalna oprema) 

15 %   20 % 

ABS (lavinska 

oprema), BLACK 

DIAMOND (plezalna 

oprema, tekstil), 

PETZL (plezalna 

oprema), MYSTIC 

(kajt tekstil, oprema), 

PIEPS (lavinska 

oprema), 

STARBOARD (supi, 

oprema) 

http://www.promontana.si/
http://www.intersport.si/
http://craft-slo.si/
http://www.prosticas.si/
http://www.prosticas.si/
http://www.on-line.si/
http://www.zolnasport.si/
http://www.actionmama.com/
http://www.actionmama.com/


15 %   25 % 

BCA (plazovna 

oprema), DAKINE 

(trapezi, oprema), 

DYNAFIT (tekstil, 

oprema), ELAN 

(smuči) 

OAKLEY (očala),  

20 %   25 % 

ADIDAS (očala), 

BLACK CROWS 

(tekstil, oprema), 

BRUNOTTI (kajt 

deske, oprema), 

GIRO (očala, čelade) 

20 %   30 % 

BLIZZARD (smuči), , 

BLUEPRINT (očala), 

DOWNSKIS (smuči), 

HESTRA (rokavice), 

MARKER (vezi, 

čelade, očala, zaščita), 

NECTAR (očala), 

NORRONA (tekstil, 

oprema), OSPREY 

(nahrbtniki, oprema), 

PICTURE (tekstil), 

POMOCA (kože), 

SALEWA (tekstil, 

oprema), SCARPA 

(smučarski čevlji), 

SOORUZ 

(tekstil),SWEET 

PROTECTION 

(tekstil, zaščita), 

TECNICA (smučarski 

čevlji), VOLKL 

(tekstil, oprema) 

25 %   30 % 

SLINGHSOT (kajt 

oprema), WAINMAN 

HAWAII (kajt 

oprema) 

Thermana, d. d. 

www.thermana.si 

20 % popusta za bazen in savno (Izključene so večerne akcijske 

ponudbe) 

10 % popusta za wellness in fizioterapevtske storitve (Popusti ne 
veljajo ob vikendih, v času praznikov in vseh šolskih počitnic.) 

30 % popust na celodnevne vstopnico za kopališče hotela 

Zdravilišče Laško (Vse dni v tednu. Popust velja tudi v času 

praznikov in počitnic. Pri akcijski ponudbi se na doplačilo za 

vstopnico za savno obračuna tudi 10% popust.) 

http://www.thermana.si/


Terme KRKA d.o.o. 

www.terme-

krka.com 

  

Terme Dolenjske Toplice: 10 % na redne cene namestitev in 15 % 

na redne cene wellness storitev 

Terme Šmarješke Toplice: 10 % na redne cene namestitev in 15 % 

na redne cene wellness storitev 

Talaso Strunjan: 10 % na redne cene namestitev in na redne cene 

wellness storitev 

Hoteli Otočec: 15 % na redne cene namestitev 

Hotel Krka Novo mesto: 15 % na redne cene namestitev 

Logarska dolina 

Občina Solčava 

http://www.logarska

-dolina.si 

Občina Solčava (upravljalec Krajinskega parka Logarska dolina), 

omogoča prost vstop z avtomobilom članom PZS z veljavno 

planinsko izkaznico, do 8. ure zjutraj. 

Zavarovalnica 

Adriatic Slovenica d. 

d. 

www.adriatic-

slovenica.si 

10 % popusta  na novo avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila 

10 % popusta na novo stanovanjsko zavarovanje Dom AS 

do 20 % popusta na članarino PZS pri spletni včlanitvi za člane AS 

kluba 

Kitio, d. o. o. 

www.kitio.com/selec

tcard 

10 % popusta na darilne pakete SelectBox 

Nacionalni park 

Paklenica 

www.np-

paklenica.hr 

Popust pri vstopnici do 50% 

Slovenski planinski 

muzej 

www.planinskimuzej

.si 

20 % popusta na vstopnino 

Popusti veljajo na redne cene in se ne seštevajo. Uveljavljajo se z veljavno člansko izkaznico oz. izkaznico 
strokovnih kadrov PZS in osebnim dokumentom. 
 
Dodatne informacije dobite: 

• pri Katarini Maček, (01) 43 45 688, clanarina@pzs.si, 

• na portalu clanarina.pzs.si ali/in, 

• na sedežu Planinske zveze Slovenije. 

http://www.terme-krka.com/
http://www.terme-krka.com/
http://www.logarska-dolina.si/
http://www.logarska-dolina.si/
http://www.adriatic-slovenica.si/
http://www.adriatic-slovenica.si/
http://www.kitio.com/selectcard
http://www.kitio.com/selectcard
http://www.np-paklenica.hr/
http://www.np-paklenica.hr/
http://www.planinskimuzej.si/
http://www.planinskimuzej.si/
mailto:clanarina@pzs.si
http://clanarina.pzs.si/
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=20

