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ČLANARINA PRIDRUŽENIH ČLANOV ZA LETO 2023 - OBVESTILO  

  

Spoštovani,  

V nadaljevanju vam podajamo navodila z razlago za podaljšanje statusa pridruženega člana za leto  
2022 in navodila oz. razlago interesentom za vključitev v pridruženo članstvo Policijskega sindikata 

Slovenije. V nadaljevanju Vas seznanjamo na kakšen način je potrebno poravnati članarino 

pridruženega člana PSS in kakšna je višina članarine.   

Višina članarine za pridružene člane Policijskega sindikata Slovenije znaša:  

 

-   40   €   letna  članarina pridruženega člana   –   včlanitev v prvi polovici leta ali podaljšanje članstva;   
-   20   €   od 01.07.20 2 3   do 31.12.20 2 3   –   v pr imeru včlanitve po navedenem datumu   
-   10   €   od 01.10.20 2 3   d o 31.12.20 2 3   –   v primeru včlanitve po navedenem datumu   
-   88   €   letno  članarina pridruženega člana z vključenim zavarovanjem pravne zaščite ARAG   ( več  

o vsebini zavarovanja na  https://lega l - ins.si/povprasevanje /   .    

Pristopno izjavo pridruženega člana ( velja za nove pridružene člane ) najdete na spletni strani PSS  -   
https://ps s - slo.si/str/elektronsk a - pristopn a - izjav a   

K  pristopni  izjavi   ( in ob vsakok ratnem podaljšanju statusa članstva)   je potrebno priložiti dokazilo  
( položnico ) ,   da ste poravnali članarino za tekoče leto. V nadaljevanju  predstavljamo p rimer, kako  
je potrebno izpolniti položnico.     
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Pridruženi člani, ki že imajo status pridruženega člana PSS zgolj izpolnijo položnico z zneskom 40 € ali 

88 € (zavarovanje ARAG – v letu 2022 je prišlo do zvišanja premije zavarovanja pravne zaščite). 

Članarino za leto 2022 je potrebno poravnati najkasneje do 31.3.2022.    

Dokazilo o plačilu članarine je potrebno skenirano ( ali fotografirano ) poslati na Izvršni odbor 

PSS, Kotnikova ulica 8a, 1000 Ljubljana na elektronski naslov info@pss-slo.org.  

Po prejetem dokazilu o plačilu letne članarine PSS, Vam bomo na Vaš domač naslov poslali člansko 

izkaznico pridruženega člana PSS za tekoče leto. V nadaljevanju Vam predstavljamo vzorec izkaznice 

pridruženega člana PSS, kjer je razvidno, da gre za izkaznico pridruženega člana PSS z veljavnostjo za 

leto 2022.    

  

Obveščamo Vas, da Vam po Statutu PSS članstvo pridruženega člana po treh mesecih neplačane 

članarine preneha.  V tem primeru je potrebno člansko izkaznico vrniti na sedež PSS, Štefanova 2, 

1501 Ljubljana, ki je pravni lastnik izkaznice. Vsaka zloraba članske izkaznice po poteku njene 

veljavnosti, oz. po poteku članstva pomeni sprožitev vseh pravnih postopkov zoper uporabnika.    

O vseh ugodnostih, ki Vam jih članska izkaznica pridruženega člana PSS omogoča, se lahko seznanite  

na naši spletni strani : https://pss-slo.si/str/ ali neposredno preko info@pss-slo.org .                                    

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                
                                                                                                               

PREDSEDNIK PSS                                

  

  

  

                                                                                                                

  

  

  

                       SPREDNJA STRAN                                                          ZADNJA STRAN   

  

      Rok   Cvetko     
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