
Popusti pri nakupih planinske opreme  

 

Izdelovalec/trgovina 
Popusti za 

individualne člane 

Popusti za 
člane pri 

nakupu prek 
društva 

Popusti za strokovne 
kadre PZS, 

registrirane alpiniste 

Opomba 

Alpina Žiri 
www.alpina.si 

20 %   25 %   

Annapurna Way 
www.annapurna.si 

10 % - gotovina 

5 % kartice 

  20 %   

Gornik 
www.gornik.si 

10 % 

15 % oz. 
dogovor pri 
večjih naročilih 

15 % individualno 

20 % pri skupini 

  

Iglu Šport 
www.iglusport.si 

10 % gotovina 

5 % kartice 

10 % popusta in 10 % 
dobropis ob koncu leta 

  

Promontana Kranj 
www.promontana.si 

10 % 
10 % pri nakupu 
nad 830 € 

20 %   

Intersport 
www.intersport.si 

10 % za opremo, 
oblačila ali obutev 
za pohodništvo ter 
gorska kolesa 

15 % za 
posamične 
nakupe opreme, 
oblačil ali 
obutve za 
pohodništvo ter 
gorska kolesa 

20 % za opremo, 
oblačila ali obutev za 

pohodništvo ter gorska 
kolesa 

  

15 % za opremo, 
oblačila ali obutev 
McKINLEY 

popust po 
dogovoru za 
skupinske 
nakupe v 
vrednosti nad 
2.000,00 € 

popust po dogovoru za 
skupinske nakupe v 
vrednosti nad 2.000,00 
€ 

CRAFTPodium, d. o. o. 
http://craft-slo.si 

30 %   35 % 

Za nakupe na sedežu 
podjetja, v njihovi 
spletni trgovini, v 
Planinski trgovini PZS 

Prosti čas 
http://www.prosticas.si 

15 %   20 % 
Velja v trgovini v 
Kamniku 

ON line, d. o. o. 
http://www.on-line.si 

15 % popusta pri nakupu izdelkov znamke On-Line 

Žolna šport d. o. o. 
www.zolnasport.si 

10 % popusta pri nakupu izdelkov znamke ŽOLNA ŠPORT 

ActionMama 
ALOHA d.o.o. 

www.actionmama.com 

do 25 %   do 30 % 
Odvisno od blagovne 
znamke in artikla 

10 %   15 % 
GRIWEL (zimska plezalna 
oprema) 

15 %   20 % 

ABS (lavinska oprema), 
BLACK DIAMOND (plezalna 
oprema, tekstil), PETZL 
(plezalna oprema), MYSTIC 
(kajt tekstil, oprema), PIEPS 
(lavinska oprema), 
STARBOARD (supi, 
oprema) 

15 %   25 % 

BCA (plazovna oprema), 
DAKINE (trapezi, oprema), 
DYNAFIT (tekstil, oprema), 
ELAN (smuči) 

OAKLEY (očala), 
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20 %   25 % 

ADIDAS (očala), BLACK 
CROWS (tekstil, oprema), 
BRUNOTTI (kajt deske, 
oprema), GIRO (očala, 
čelade) 

20 %   30 % 

BLIZZARD (smuči), , 
BLUEPRINT (očala), 
DOWNSKIS (smuči), 
HESTRA (rokavice), 
MARKER (vezi, čelade, 
očala, zaščita), NECTAR 
(očala), NORRONA (tekstil, 
oprema), OSPREY 
(nahrbtniki, oprema), 
PICTURE (tekstil), 
POMOCA (kože), SALEWA 
(tekstil, oprema), SCARPA 
(smučarski čevlji), SOORUZ 
(tekstil),SWEET 
PROTECTION (tekstil, 
zaščita), TECNICA 
(smučarski čevlji), VOLKL 
(tekstil, oprema) 

25 %   30 % 

SLINGHSOT (kajt oprema), 
WAINMAN HAWAII (kajt 
oprema) 

Thermana, d. d. 
www.thermana.si 

20 % popusta za bazen in savno (Izključene so večerne akcijske ponudbe) 

10 % popusta za wellness in fizioterapevtske storitve (Popusti ne veljajo ob vikendih, v 
času praznikov in vseh šolskih počitnic.) 
30 % popust na celodnevne vstopnico za kopališče hotela Zdravilišče Laško (Vse dni v 
tednu. Popust velja tudi v času praznikov in počitnic. Pri akcijski ponudbi se na 
doplačilo za vstopnico za savno obračuna tudi 10% popust.) 

Terme KRKA d.o.o. 
www.terme-krka.com 

  

Terme Dolenjske Toplice: 10 % na redne cene namestitev in 15 % na redne cene 
wellness storitev 

Terme Šmarješke Toplice: 10 % na redne cene namestitev in 15 % na redne cene 
wellness storitev 

Talaso Strunjan: 10 % na redne cene namestitev in na redne cene wellness storitev 

Hoteli Otočec: 15 % na redne cene namestitev 

Hotel Krka Novo mesto: 15 % na redne cene namestitev 

Logarska dolina 
Občina Solčava 

http://www.logarska-dolina.si 

Občina Solčava (upravljalec Krajinskega parka Logarska dolina), omogoča prost vstop 
z avtomobilom članom PZS z veljavno planinsko izkaznico, do 8. ure zjutraj. 

RTC Krvavec d. d. 
www.rtc-krvavec.si 

20 % popusta na prevoz s kabinsko žičnico in štirisedežnico Tiha dolina 

Zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d. d. 
www.adriatic-slovenica.si 

10 % popusta  na novo avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila 

10 % popusta na novo stanovanjsko zavarovanje Dom AS 

do 20 % popusta na članarino PZS pri spletni včlanitvi za člane AS kluba 

Kitio, d. o. o. 
www.kitio.com/selectcard 

10 % popusta na darilne pakete SelectBox 

Nacionalni park Paklenica 
www.np-paklenica.hr 

Popust pri vstopnici do 50% 

Delavska hranilnica d. d. 
www.delavska-hranilnica.si 

Najugodnejše poslovanje z osebnim računom na slovenskem bančnem trgu: 

eno leto brez stroškov vodenja novo odprtega osebnega računa, potem pa je strošek 1 
€ (20 % nižje od redne ponudbe), 

dvigovanje na vseh bankomatih po Sloveniji in članicah monetarne EU brez provizij, 
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plačevanje položnic samo 30 centov, preko spletne banke le 25 centov, 

plačila z bančno kartico Mastercard z odlogom plačil in možnostjo nakupa na obroke do 
12 mesecev, 

MasterCard kartico prvo leto brez nadomestila, nato 10 € letno (4,50 € nižje od redne 
ponudbe), 

zelo ugodne potrošniške kredite do 10 let in stanovanjske kredite do 30 let (50% nižji 
stroški odobritve od veljavne tarife, zavarovanje kreditov urejamo s hipoteko, poroštvom 
in lastnim zavarovanjem, mesečni stroški vodenja kredita so 1,50 €), 

ugodno pokojninsko varčevanje v hranilnici, za člane planinskih organizacij in njihove 
družinske člane, 

najcenejše in najbolj ugodno poslovanje preko poslovnega računa, odprtega v eni od 
poslovnih enot Delavske hranilnice. 

Slovenski planinski muzej 
www.planinskimuzej.si 

20 % popusta na vstopnino 

Popusti veljajo na redne cene in se ne seštevajo. Uveljavljajo se z veljavno člansko izkaznico oz. izkaznico strokovnih kadrov PZS 
in osebnim dokumentom. 
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