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IZBOLJŠAVE 
 ČLANARINE ZA  

LETO 2012  
 

Gradivo je pripravil  
ODBOR ZA ČLANSTVO. 



Članarina v planinski  
organizaciji 

• Potreba po določenih spremembah 
na področju članarine 

• Aprila izvedena anketa med 
planinskimi društvi 

• Anketo je vrnilo 167 društev od 263 

• Predstavitev rezultatov ankete 
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82% 

18% 

1. Ali vam ustreza sedanji način 
članarine? 

DA

NE
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58% 

42% 

2. Ali podpirate časovno premakljivo 
članarino, kar pomeni, da članarina 
velja eno leto od datuma vplačila? 

NE

DA
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36% 

8% 
10% 

26% 

20% 

3. Kateri od sodobnih načinov 
plačevanja članarine bi bili poleg 

osebnega plačevanja zanimivi za vaše 
člane? 

plačilo preko interneta

s plačilno kartico

plačilo s trajnikom

plačilo s položnico

ostalo gotovina
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35% 

65% 

4. Ali poznate možnosti dodatnih 
zavarovanj za vaše člane? 

NE

DA
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25% 

24% 

7% 

44% 

5. Katera dodatna zavarovanja 
potrebujejo vaši člani? 

rešavanja v tujini

dnevna odškodnina

zavarovanje
odgovornosti osebja
v planinski koči

sedanja zavarovanja
so ustrezna
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83% 

15% 

2% 

6. Kolikšen dvig članarine za leto 
2012 bi bil za vas še sprejemljiv? 

nič

10%

20%
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65% 

35% 

7. Ali v vašem društvu že uporabljate 
program za vodenje evidenc članstva? 

NE

DA
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38% 

62% 

8. Ali v vašem društvu zbirate 
lastnoročno podpisane izjave članov 

društva? 

NE

DA
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34% 

16% 

48% 

2% 0% 

9. Vprašanje za PD, ki upravljajo koče. V kolikšni 
meri je za vas še sprejemljiv popust za spanje na 

skupnih ležiščih? 

30%

40%

50%

ostalo

prazno



Predlogi za leto 2012 
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• Ureditev ustreznega zavarovanja 
glede na potrebe članov 

• Uvedba dodatne kategorije članstva, 
ki bo namenjena zahtevnim 
planincem, alpinistom, obiskovalcem 
tujih hribov 

•  Zavarovanje primerljivo z 
zavarovanjem v tujini 



Predlogi za leto 2012 

12 

• Plačevanje članarine preko interneta 
in položnic. Izvedljivo za obstoječe 
člane, težko zagotoviti vračilo 
pristopne izjave za nove člane. Tukaj 
še iščemo najprimernejšo rešitev. 

• Pri plačilo preko interneta bo obvezno 
potrebno izbrati PD v katerega se 
včlanimo. Društva se bodo lahko 
samo odločila ali bodo pristopili k 
temu sistemu.  
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• Dodatne ugodnosti za člane PZS. 
Sklepni dogovori za popuste v enem 
od naravnih zdravilišč. V sistem 
ugodnosti bomo vključili nove 
vsebine. 

 

 

Predlogi za leto 2012 



Predlogi za naprej 
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Centralna evidenca članstva  

• Intenzivno iskanje ustrezne IT-rešitve 
(sama izvedba zaradi nesprejetja 
novega statuta, ki je bil pravna 
podlaga za uvedbo, prestavljena v leto 
2013) 

• Poenostavitev za delo društev in zveze 

• Možna nadgradnja za evidence 
strokovnih kadrov, oddajo poročil … 



Predlogi za naprej 
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• Časovno prestavljiva članarina je 
vezana na centralno evidenco članstva 
– izvedba je prestavljena na leto 2013, 
ali 2014 odvisno od uvedbe centralne 
evidence članstva.  
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HVALA IN LEP PLANINSKI POZDRAV . 

Foto:Matjaž Šerkezi 


