
Prednosti članstva 

Člani planinskih društev, alpinističnih, športnoplezalnih in ostalih klubov, združenih 
v Planinsko zvezo Slovenije (člani PZS), sestavljamo aktivno skupnost obiskovalcev 
in ljubiteljev gora, narave nasploh in z njima povezanimi aktivnostmi. Planinstvo kot 
način življenja pomeni, da se obnašamo do (gorske) narave in vseh njenih 
obiskovalcev odgovorno, ne glede na zvrst udejstvovanja kot je planinstvo, gorništvo, 
alpinizem, turno kolesarstvo in športno plezanje. 

Vizija je varnejše (absolutna varnost ne obstaja) obiskovanje gorskega sveta v vseh 
letnih časih. Kot člani slovenske planinske družine imamo srečo, da društva in klubi, 
člani Planinske zveze Slovenije, organizirajo številne strokovno vodene aktivnosti. Za 
to skrbi več kot 2.000 planinskih in turnokolesarskih vodnikov, mentorjev planinskih 
skupin na šolah in v vrtcih, inštruktorjev alpinizma, športnega plezanja ter planinske 
vzgoje. Vsi ti v sklopu društev in klubov skrbijo za strokovno in kvalitetno izvajanje 
vodenih izletov in tur, alpinističnih, športnoplezalnih in planinskih šol ter drugih 
tečajev oz. usposabljanj. 
 

 
 
Zakaj postati član? 
Z včlanitvijo podprete delovanje planinskih društev, alpinističnih, športnoplezalnih in 
ostalih klubov, združenih v Planinsko zvezo Slovenije, saj precejšen del namenimo 
izbranemu društvu. 
 
Člani PZS smo nezgodno zavarovani za opravljanje številnih planinskih in gorniških 
dejavnosti. Zavarovanje krije tudi stroške reševanja v tujini s 24-urno asistenco in 
zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. 
 
V slovenskih planinskih kočah prenočujemo ugodneje, s 50 % oz. 30 % popustom. 
Ugodneje bivamo tudi v več kot 1250 kočah partnerskih organizacij v Evropi in 
Kanadi. 
 
Številni planinski, plezalni in izletniški vodniki, skupaj s planinskimi zemljevidi ter 
strokovno in leposlovno literaturo, katerih izdajateljica je Planinska založba PZS, 
so nam cenovno dostopnejši. Najstarejšo še izhajajočo slovensko revijo, Planinski 
vestnik, pa si lahko za celo leto naročite s kar četrtinskim popustom. 
 
Kot člani PZS smo v številnih trgovinah z gorniško in plezalno opremo deležni 
prenekaterih ugodnosti. 
 

https://www.pzs.si/drustva.php
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=1
https://vk.pzs.si/besedilo.php?pid=1
https://ktk.pzs.si/vsebina.php?pid=124
https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=105
https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=105
https://ka.pzs.si/vsebina.php?pid=27
https://ksp.pzs.si/seznam_kadri.php?pid=3
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=13
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=79
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=79
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=17
https://www.pzs.si/trgovina.php
http://www.planinskivestnik.pzs.si/
http://www.planinskivestnik.pzs.si/
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=13
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=13


 
 
Kako postati član? 
V izbrano planinsko društvo, alpinistični, športnoplezalni ali katerikoli drug klub, ki je 
član Planinske zveze Slovenije, se lahko včlanite osebno v samem društvu ali 
klubu. Včlanitev je možna tudi na sedežu Planinske zveze Slovenije v Ljubljani, 
na spletnem portalu clanarina.pzs.si, v poletnih mesecih pa tudi na bencinskih 
servisih Petrol. Ne glede na izbran način včlanitve, je le ta enostavna in hitra. Tako 
boste lahko že kmalu po zaključenem postopku pričeli z izbrano planinsko 
pustolovščino. 
 
Podprite planinstvo! 
Slovenska mreža planinskih poti je razvejana in obsega nekaj več kot 10.000 km 
markiranih in vzdrževanih planinskih poti, za katere skrbijo usposobljeni markacisti. 
Na poti se lahko okrepčate ali odpočijete v 178 planinskih kočah in bivakih, spretnost 
in moč pa lahko preizkušate v številnih urejenih plezališčih. Omenjeno in še več je 
plod neskončno opravljenih prostovoljnih ur. Kljub temu zahteva vzdrževanje 
planinske infrastrukture zajetno finančno podporo, saj mora uporabljeni material 
kljubovati različnim obremenitvam ter vremenskim vplivom. 
 
Z namenitvijo dela dohodnine, poslanim SMS 
sporočilom, donacijo ali sponzorstvom lahko tudi sami prispevate k še boljši 
ureditvi poti, plezališč, koč in bivakov. 
 

https://www.pzs.si/drustva.php
https://www.pzs.si/drustva.php
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=20
https://clanarina.pzs.si/
http://www.petrol.si/bencinski-servisi/zemljevid
http://www.planinske-poti.si/
https://kpp.pzs.si/besedilo.php?pid=10
https://www.pzs.si/koce.php
https://www.pzs.si/dohodnina.php
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=69
https://www.pzs.si/partnerji.php
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=140
https://projektosp.si/

