VRSTE IN VIŠINA ČLANARINE ZA LETO 2021
Kategorija članstva
Aktivni obiskovalec domačih in tujih gora.
Največji obseg ugodnosti.
Aktivni obiskovalec domačih in tujih gora.
B
Osnovni obseg ugodnosti.
Oseba, starejša od 65 let.
B1
Osnovni obseg ugodnosti.
Dijaki, študentje s statusom, do vključno 26. leta.
S+Š
Osnovni obseg ugodnosti.
Predšolski ali osnovnošolski otrok.
P+O
Osnovni obseg ugodnosti.
Oseba z delno ali v celoti odvzeto poslovno sposobnostjo
IN
oz. s podaljšano roditeljsko pravico. Omejen obseg ugodnosti.
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Družinski popust
Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi člani hkrati. Za družinske
člane se štejejo: starši, otroci, mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov in osebe z
odvzeto poslovno sposobnostjo. Za družino se šteje tudi starš samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso
upravičeni do družinskega popusta.

SPLETNA VČLANITEV - PRENOVLJEN SPLETNI PORTAL
Planinsko članarino lahko poravnate tudi preko spletnega portala CLANARINA.PZS.SI. Ob včlanitvi mora član
obvezno izbrati planinsko društvo ali klub, ter navesti določene osebne podatke (ime, priimek, naslov, spol, datum
rojstva, elektronski naslov), katere posredujemo partnerski zavarovalnici za sklenitev članskega zavarovanja.
Ob spletni včlanitvi lahko podaljšate ali sklenete tudi naročnino na revijo Planinski vestnik in turistično
zavarovanje za tujino z asistenco.
Plačilo je možno s kreditno kartico ali platformo Paypal. Ob spletni včlanitvi se dodatno zaračunajo administrativni
stroški in stroški pošiljanja v vrednosti 2 € na člana oz. na družino.
Za neprekinjeno zavarovalno jamstvo moramo obstoječi člani članstvo podaljšati do konca januarja
2021. V nasprotnem primeru začne člansko zavarovanje veljati šele ob vplačilu članarine.

UGODNOSTI ZA ČLANE
Člani PZS smo nezgodno zavarovani za opravljanje številnih planinskih in gorniških dejavnosti, zavarovanje
zasebne odgovornosti članov in zavarovanje za primer reševanja v tujih gorah s 24-urno asistenco in zdravstveno
asistenco.
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.
Člani smo upravičeni do 20 % popusta za nakup v Planinski trgovini PZS, 25 % popusta na letno naročnino
revije Planinski vestnik, vožnje z nekaterimi žičnicami in 30 % na vozovnice 2. razreda vseh vrst vlakov v
Sloveniji. Ugodneje nakupujemo tudi v številnih trgovinah z gorniško opremo, oblačili in obutvijo ter opremo za
prosti čas.

