
PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA 

ČLANARINA 2022 IN PRAVICE ČLANSTVA PZS 

 

Družinska članarina 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. 

KATEGORIJE ČLANSTVA A B B1 S+Š P+O * IN 

ČLANARINA 2022 v EUR 60,00 28,00 21,00 18,50 8,00 8,00 

ČLANARINA 2022 DO 31. 3 .2022 58,00 26,00 19,50 16,50 7,00 7,00 

       

 A/d B/d  S+Š/d P+O /d IN/d 

DRUŽINSKA ČLANARINA 2022  54,60 22,60  15,00 6,40 6,40 

A        člani polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti 

B        člani polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 

B1      člani polnoletna oseba - oseba starejša od 65 let (letnik 1957 in starejši), z osnovnim obsegom ugodnosti 

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

P+O    člani predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 

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

*Za otroke, ki se bodo udeleževali šolskih izletov je članarina celo leto 5,00 EUR – ne velja pri družinski članarini 

Članarina 2022 je bila potrjena na seji UO PZS, popust za člane PD Vrhnika, ki bodo vplačali članarino do 31. marca 2022, pa 
na 2.(18). dopisni seji Upravnega odbora PD Vrhnika, dne 23. 12. 2021. Dodaten evro za Planinski sklad za koče prispevamo 
vsi člani, razen predšolski in osnovnošolski otroci (P+O članarina). 


