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Izhodišča in usmeritve delovni skupini  za pripravo sprememb statuta Planinska zveze Slovenije 

 

Po sprejetju statuta Planinske zveze Slovenije na skupščini Planinske zveze Slovenije v Ormožu  leta 

2012 ter sprememb in dopolnitev, sprejetih v letu 2016 in nato še 2018  na skupščini v Črni na 

Koroškem oziroma v Šoštanju , ocenjujemo, da je potrebno opredelitev  nekaterih  področij  

delovanja PZS oziroma njenih organov, ponovno pregledati in v skladu s problemi, ki jih zaznavamo , 

dopolniti oziroma drugače opredeliti, kot je to navedeno v obstoječem statutu.   

 

Članstvo  v  Planinski zvezi Slovenije   

V primerjavi   s planinskimi zvezami osrednjih alpskih držav ( Avstrije, Švice, Južne Tirolske,Nemčije 

(Bavarska), se v Planinski zvezi Sloveniji soočamo s problemom  nesorazmerno velikega števila 

planinskih društev glede na število članstva ter velikost države. To je delno posledica zgodovinskih 

dejstev in tudi politike planinske organizacije, v zadnjih letih pa tudi posledica drobitve lokalne 

samouprave  pa tudi drugih, predvsem subjektivnih dejavnikov. Takšno stanje se v obdobju, ko se 

vedno bolj kaže potreba po močni  osrednji planinski organizaciji, ki temelji na kadrovsko in 

organizacijsko močnih in sposobnih planinskih društvih odgovornih za izvajanje osnovnih planinskih 

dejavnosti na lokalnem nivoju , kaže kot ena izmed najbolj šibkih področij  PZS. Negativni trendi  na 

tem področju se nadaljujejo in s tem tudi zmanjšanje učinkovitosti delovanja PZS. Dejstvo je, da nova 

društva ne nastajajo na način, da bi vključevala nove člane, pač pa gre v pretežni večini za deljenje 

obstoječih društev oziroma za prevzemanje članov iz drugih društev. 

Ob tem ugotavljamo, da obstoječa merila ter celoten sistem  za sprejemanje novih članov , 

opredeljenih v   16. členu  veljavnega statuta, niso učinkovita v zaustavljanju negativnega trenda, 

kakor tudi ne v tem, da bi nova društva  učinkovito izvajala svoje osnovno poslanstvo vezano na 

članstvo, vzgojo mladih, vzdrževanje planinskih poti itd. Prav tako so pasivna pri delovanju v okviru 

MDO, udeleži na skupščini in drugih dogodkih PZS. Na ta način ostajajo odtujena od izvajanja skupne 

dogovorjene politike in aktivnosti celotne planinske organizacije. 

Delovna skupina za pripravo sprememb statuta  naj bi v okviru te naloge pripravila predlog 

sprememb in dopolnitev , ki bi izboljšala navedeno stanje. 
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Premoženje in upravljanje PZS 

a) Planinske koče 

Planinske koče predstavljajo temelj  planinstva, ki zaradi širokega razmaha pohodništva in gorništva, 

pridobivajo na pomenu. Zgodovinsko gledano so bile koče ob nespornemu velikem deležu 

prostovoljnega dela članov društev zgrajene tudi z javnimi sredstvi in sredstvi donatorjev, ki so bili 

rezultat dela in prizadevanj celotne planinske organizacije. S prenosom  90% lastništva koč v 

upravljanje planinskim društvom (po sklepu skupščine v letu 1999 ) je PZS priznala društvom vodilno 

vlogo pri upravljanju, vzdrževanju in rekonstrukcijah koč. Kontrolni solastniški delež, ki ga je PZS 

zadržala, naj bi predvsem predstavljal možnost vplivanja na status koče v primeru, ko bi posamezno 

društvo prenehalo z upravljanjem koče in bi upravljanje prešlo na drugo društvo. 

Spremenjene družbene in gospodarske razmere, predvsem pa oteženo poslovanje društev ter tudi 

bistveno spremenjena vloga in pomen posameznih planinskih koč, je privedlo do razmer, ko se 

soočamo tudi z možnostjo odprodaje planinskih koč. Pri tem se soočamo z dejstvom, da  obstoječi 

dokumenti, ki opredeljujejo prenos lastništva koč s PZS na planinska društva, zanemarjajo vsa 

vlaganja v koče, ki so bila izvedena pred prenosom in iz tega razloga PZS ob eventualni prodaji koče, 

tovrstno premoženje izgublja. S tem tudi nima možnosti, da bi z izkupičkom ob prodaji koč, vsaj delno 

pomagala ostalim društvom, ki majo težave pri zagotavljanju sredstev za obnovo koč. 

V okviru sprememb in dopolnitev statuta se  moramo  opredeliti do nastale situacije in ustvariti 

pravne podlage, ki bodo osnova za uveljavljanje realnega deleža PZS pri eventualni prodaji planinskih 

koč in s tem ohranjanje skupnega planinskega premoženja.  

b) Delovanje komisij in odborov PZS   

Delovanje planinske organizacije med drugim  temelji na relativno samostojnem delovanju komisij in 

odborov, kot strokovnih organov planinske organizacije na posameznih področjih. Komisije z zborom 

dejavnosti same volijo svoje vodstvo in potrjujejo letni program dela k čemur UO PZS daje soglasje. 

Ob aktivnem in konstruktivnem delovanju komisij , predvsem njihovega vodstva, zadeva funkcionira, 

problem pa nastane, ko se razmere spremenijo in delovanje komisije ne sledi sprejetemu programu, 

kar se odraža v okrnjenem delovanju PZS na posameznem področju. S spremembo in dopolnitvami 

statuta je potrebno navedeno stanje preseči in omogočiti ostalim organom upravljanja, da imajo v 

takih primerih možnost večjega vpliva na delo komisij, predvsem pa na možnost ukrepanja tudi na 

kadrovskem področju vodenja komisij in odborov. 

                                                                                                                       Podpredsednik 

                                                                                                                          Miro Eržen 


