
Na podlagi 6. odstavka 20. člena in tretje alineje 50. člena Statuta Planinske zveze Slovenije ter 5. 
člena Poslovnika o delu upravnega odbora Planinske zveze Slovenije in predsedstva UO PZS, je 
upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 3. dopisni seji, 21. 11. 2011 sprejel 
 

PRAVILNIK O IZKAZNICI IN VRSTAH ČLANARINE 
 

1. člen 
Članska izkaznica Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS) je pravokotne oblike velikosti 85 mm 
x 55 mm z imenom in znakom PZS. Kot veljavne članske izkaznice predšolskih in osnovnošolskih otrok 
se uporabljajo tudi Cici dnevnik, Dnevnik 1 Mladi planinec/Mlada planinka in Dnevnik 2 Mladi 
planinec/Mlada planinka. Članska izkaznica se uporablja skupaj z enim od veljavnih osebnih 
dokumentov, kadar je to potrebno. 
 
Članska izkaznica vsebuje: 

- ime društva, kluba, ki je član PZS (v nadaljevanju: član PZS), 
- osebne podatke člana – imetnika izkaznice (v nadaljevanju: član): ime in priimek, datum 

rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča. 
 
Na izkaznici je še: 

- zaporedna številka izkaznice, 
- prostor za lepljenje članskih znamkic, 
- znak podpisnic sporazuma o priznavanju reciprocitete pri prenočevanju v planinskih kočah 

podpisnic sporazuma. 
 

2. člen 
Član dokazuje pripadnost članu PZS s člansko izkaznico in plačano članarino za tekoče leto. 
 
Vsakoletno članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. naslednje leto. Imetnik izkaznice poravna 
članarino praviloma do 31. 1. za tekoče leto. 
 

3. člen 
Znamkica, ki določa veljavnost izkaznice za tekoče leto, je kvadratne oblike z robom velikosti 15 mm. 
Na znamkici je napis PZS in črkovna oznaka vrste članarine, na spodnjem robu pa je natisnjeno leto 
veljavnosti. V podlagi znamkice je odtisnjen znak PZS. 
 

4. člen 
Član lahko izbira med različnimi vrstami članarine: 
A+: polnoletna oseba; aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti, 
A: polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti, 
B: polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti, 
B1: polnoletna oseba: oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti, 
S+Š: srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti, 
P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik, 
OPP: oseba s posebnimi potrebami. 
 
Ob včlanitvi prejme vsak član, ne glede na izbrano vrsto članarine, osnovne informacije o pravicah, 
obveznostih in članskih ugodnostih ter informacije o PZS. 



 
5. člen 

Družinski popust v vrednosti 20 % se obračuna vsem družinskim članom (razen A+, A in B1), kadar 
članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Člani A+ in A imajo enako vrednost popusta kot pripada 
članom B. 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 (OPP) in so člani 
družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. 
Družinski popust se obračuna na podlagi poslanega poimenskega seznama vseh družinskih članov. 
 
Znižani prihodek iz družinskega popusta se enakomerno deli v breme deleža sredstev člana PZS in 
PZS, razen kategorije P+O in OPP, kjer je razmerje 80 : 20 v korist člana PZS. Član PZS to izkaže v 
obračunu članarine in s poslanim poimenskim seznamom članov PZS. 
 
Kadar član PZS kateremu od svojih dolgoletnih članov odobri znižano članarino zaradi slabega 
gmotnega ali zdravstvenega stanja (v skladu s 4. točko 20. člena Statuta PZS) lahko to odobri v breme 
deleža svojih sredstev. 
 

6. člen 
Višina članarine se lahko za naslednje leto uskladi glede na indeks cen življenjskih potrebščin kot jih 
za preteklo leto objavi Statistični urad Republike Slovenije. O povišanju članarine odloči z 
ugotovitvenim sklepom UO PZS. Sklep, ki je sestavni del finančnega načrta PZS za naslednje leto, se 
objavi v Obvestilih PZS, na spletni strani PZS in na druge načine, ki jih PZS uporablja za obveščanje 
članov in članov PZS. 
 
Po poravnavi stroškov vezanih na pravice članov se opravi delitev članarine med članom PZS in PZS v 
razmerju 41 % za člana PZS in 59 % za PZS od celotne vrednosti članarine. 
 
Članu PZS, ki bo v letu 2012 posredoval PZS popolni seznam članov, se delitveno razmerje spremeni 
tako, da znaša 45 % za člana PZS in 55 % za PZS. Delitveno razmerje določi z ugotovitvenim sklepom 
UO PZS. 
 
V letu 2013 bo delitveno razmerje za vse člane PZS 45 % v korist člana PZS in 55 % v korist PZS. 
Delitveno razmerje se bo spremenilo za tiste člane PZS, ki bodo na podlagi v letu 2012 sprejetih meril 
upravičeni do dodatnega popusta. Za te člane PZS bo delitveno razmerje 50 % za člana PZS in 50 % za 
PZS. PZS bo tudi v letu 2013 pokrila materialne stroške, ki jih prinaša članarina. 
 

7. člen 
Člani imajo poleg pravic in obveznosti, ki so določene s Statutom PZS in temeljnim aktom člana PZS, 
tudi ugodnosti. 
 
Člani PZS lahko vsako leto za člane določijo še dodatne ugodnosti iz svoje pristojnosti. 
 

8. člen 



Člani PZS so dolžni poravnati svoje obveznosti v plačilnih rokih za plačilo članskih znamkic in obenem 
posredovati obračune članskih znamkic na posebnem obrazcu (Obračun članskih znamkic) ter 
podatke o članih. 
 
Za znamkice, izdane članu PZS do 15. marca tekočega leta, bo ta ob prejemu znamkic prejel tudi 
račun z obvezo njegove poravnave do 31. marca tekočega leta. Za vse kasneje prejete znamkice bodo 
člani PZS prejeli račun z obvezo njegove poravnave v roku 30 dni. Brez tekoče poravnanih obveznosti 
do PZS ni možno pridobiti novih oz. dodatnih znamkic. 
 
Končni obračun članskih znamkic mora biti izdelan in posredovan Strokovni službi PZS najkasneje do 
15. novembra tekočega leta. 
 

9. člen 
Uresničevanje določil tega Pravilnika spremlja Odbor za članstvo UO PZS, ki ga imenuje UO PZS. 
Odbor za članstvo, ki ga vodi predsednik odbora, tekoče poroča UO PZS o stanju in opažanjih na 
svojem področju dela. 
 

10. člen 
Generalni sekretar PZS vsako leto izda Navodilo za izvajanje Pravilnika o izkaznicah in vrstah članarine 
ter obrazec, na katerem člani PZS poročajo o strukturi članstva za tekoče leto. Navodilo se objavi v 
Obvestilih PZS in na spletni strani PZS. 
 

11. člen 
Centralna evidenca članstva se uvede 1.1.2013. Časovno premakljiva članarina (članstvo velja 1 leto 
od plačila članarine) pa v letu 2014. 
 

12. člen 
Spremembe tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik. 
 

13. člen 
Pravilnik o izkaznici in vrstah članarine stopi v veljavo dan po sprejetju na Upravnem odboru PZS. 
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