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Datum: 22. 11. 2011 

 
NADGRADNJA SISTEMA ČLANARINE V PLANINSKI ORGANIZACIJI za leto 2012  

 
1. Izhodišča za spremembe in izboljšave članarine v planinski organizaciji je obravnaval in 

potrdil Upravni odbor na sejah 7. 7. 2011, 22. 9. 2011 in 27. 10. 2011.  
2. Glavno vodilo pri pripravi članarine za leto 2012 je, da se obstoječi sistem članarine 

bistveno ne spreminja, da pa se poskuša sedanji sistem izboljšati in nadgrati, kolikor je to 
v trenutnih časovnih in finančnih okvirih možno. In sicer: 

- uvedba novih vsebinskih ugodnosti in popustov za člane,   
- ustreznejše zavarovanje za vse člane, ki izvajajo zahtevnejše oblike planinstva 

(alpinisti, turni smučarji, obiskovalci visokih tujih gorstev ...) , 
- možnost včlanjevanja članov PD tudi preko PZS: 

1. z novimi možnostmi plačevanja članarine s sodobnimi načini: plačilo preko 
interneta, plačilo z Moneto, plačilo s trajnikom ..., 

2. v pisarni PZS in na dogodkih, kjer je PZS prisotna s svojo stojnico (sejmi, 
srečanja, prireditve ...), 

3. pri teh načinih vplačila bo moral član navesti PD, v katero se vključuje, PZS pa 
bo pristopno izjavo skupaj z vsemi ostalimi podatki po včlanitvi posredovala 
izbranemu PD, 

4. poračuni članarine se bodo izvajali sklado z dosedanjimi načini obračune 
članarine in vse neposredne stroške (tehnična podpora, strokovni kadri, IT 
rešitve ..) pri včlanjevanju preko PZS v letu 2012 bo krila PZS,  

5. PZS bo samo urejala različne načine za lažje plačilo članarine vsem 
zainteresiranim (bo zagotavljala servis PD) in nikakor ne bo ustvarjala 
nobenega svojega članstva posameznikov, 

6. PZS bo izvajala možnost včlanjevanja članov PD preko PZS samo za tista PD; ki 
bodo PZS za to pooblastila, 

- ureditev centralne evidence članstva (leta 2013), kot pogoj za začetek sistematičnega 
obravnavanja članstva (podaljševanje članarine, usposabljanja, informiranje, 
priznanja, izogibanje dvojnemu plačilu zavarovalnine za tiste člane, ki so včlanjeni v 
več kot 1 PD ...) ter za dosego bistveno boljših pogojev pri zavarovanju članov, 

- PZS bo ponudila PD-jem možnost brezplačne spletne aplikacije evidence članov, 
seveda pa bo za PD še vedno možen klasični način vodenja evidence članov,   

- dodatna kategorija A+ člani (člani, ki obiskujejo tuja gorstva, njihova dejavnost je 
usmerjena na ves svet in so zavarovani za višje zavarovalne vsote); 

- A člani (člani, ki obiskujejo evropska gorstva in za zavarovani za podobne vsote, kot 
do sedaj)  

- ponovna uvedba družinske članarine oz. družinskega popusta v višini 20 % za vse 
kategorije članstva (razen A in A+ članov, zanje bo popust nominalno enak popustu za 
B člane). Ob tem je potrebno poudariti, da bo za koriščenje popustov pri družinski 
članarini potrebno PZS posredovati sezname članov. 
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- PZS naslednji dve leti predlaga spremenjeno višino članarine in sicer: 
- A+ člani 65 €,  
- A člani 55 €, 
- B člani 22 €, 
- B1 člani 16,5 €, 
- S+Š člani 14 €,  
- P+O in OPP člani 6 €.    

- Višina članarine je že tri leta enaka, v tem času je inflacija narasla na 5,4 % (vir: 
http://www.stat.si/indikatorji_preracun_inflacija.asp), z več zbranimi sredstvi 
članarine in spremenjenim delitvenim razmerjem med PZS in PD (55:45 oz. 50:50 v 
letu 2013) bi praktično vsa sredstva iz povišanja članarine ostala PD, PZS pa bi s 
sredstvi ostala na sedanjih sredstvih ob tem, da bi še naprej zagotavljala kritje vseh 
stroškov iz naslova članarine, 

- sprememba sedanjega delitvenega razmerja članarine med PD in PZS: 
- v letu 2012 iz 59 % za PZS in 41 % za PD v 55 % v korist PZS in 45 % v korist 

PD. Ugodnejše delitveno razmerje bi veljalo za tista PD, ki bodo posredovala 
poimenske sezname članov na PZS. Poimenski seznami članov bodo pomenili 
boljše pogoje pri dogovarjanju z zavarovalnico, bodo pa tudi omogočili lažji 
prehod na centralno evidenco članstva v letu 2013. Za PD, ki ne bodo poslala 
poimenskih seznamov članov bo v letu 2012 ostalo enako delitveno razmerje, 
kot je veljalo do sedaj. PZS bo tudi v spremenjenem načinu obračunavanja 
članarine zagotavljala kritje stroškov iz naslova članarine, kot so zavarovanja, 
stroški tistka znamkic, dnevniki MP in CP ...  

- v letu 2013 sprememba delitvenega razmerja članarine iz 55 % v korist PZS in 
45 % v korist PD na način: 
 delitveno razmerje 50:50 za tista PD, ki bodo, na podlagi v letu 2012 

sprejetih kriterijev (vsebinsko bogatejši programi dela, število članov, 
upravljanje planinske koče in planinskih poti itd.), upravičena do 
dodatnega popusta. 

 za vsa ostala PD bo delitveno razmerje 55 % v korist PZS in 45 % v 
korist PD. 

 PZS bo tudi v letu 2013 zagotavljala kritje stroškov iz naslova članarine, 
kot so zavarovanja, stroški tistka znamkic, dnevniki MP in CP ... 

- v letu 2013 uvedba centralnega registra članstva in postopna uvedba dodatnih 
ugodnosti za članstvo,  

- v letu 2014 uvedba časovno premakljive članarine (članstvo velja 1 leto od plačila 
članarine).  

 
Milena Brešan, 

       vodja Odbora za članstvo PZS 
 

Matej Planko, 
generalni sekretar PZS 
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