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125	LET	PLANINSKE	ZVEZE	SLOVENIJE	

Planinska	zveza	Slovenije	danes	združuje	290	društev	(planinskih	društev,	klubov),	v	katere	je	
včlanjenih	več	57.000	članov	posameznikov.	Planinska	društva	upravljajo	181	planinskih	koč,	
zavetišč	in	bivakov	s	skoraj	7.400	ležišči	 in	več	kot	10.000	sedišči	ter	skrbijo	za	skoraj	2.000	
planinskih	poti	v	skupni	dolžini	več	kot	10.000	kilometrov	po	vsej	Sloveniji.		

Koče	 v	 naših	 gorah	 ne	 stojijo	 od	 nekdaj	 in	 tudi	 poti	 nanje	 niso	 urejene	 in	 markirane	od	
vekomaj.	 V	 za	 slovenski	 prostor	 najbolj	 obljudenem	pogorju	 –	 v	 Triglavskem	pogorju	 –	 so	
prve	 poti	 postavljali	 konec	 60.	 let	 19.	 stoletja.	 Takrat	 se	 je	 v	 Srednji	 vasi	 v	 Bohinju	 zbrala	
skupina	planinskih	navdušencev	s	kaplanom	Ivanom	Žanom	na	čelu	in	skupaj	so	urejali	poti	
na	Triglav	 in	pod	njim	zgradili	zavetišče	na	Prodih	(v	bližini	današnjega	Doma	Planika),	ki	 je	
bilo	znano	kot	Triglavski	tempelj.		

Lastne	poti	in	zavetišče	so	tako	dali	osnovo	za	osnovanje	društva,	za	katerega	so	izbrali	ime	
Triglavski	prijatelji.	Planinsko	društvo	v	nastajanju	 je	kranjskemu	deželnemu	predsedstvu	v	
potrditev	 poslalo	 društvena	 pravila,	 ki	 so	 bila	 v	 slovenskem	 jeziku,	 društveno	 ime	 v	
podnaslovu	 pa	 nemško	 Triglau	 Alpenverein	 in	 der	 Wochein.	 Pravila	 planinskega	 društva	
Triglavski	 prijatelji	 so	 prišla	 v	 obdelavo,	 a	 jih	 je	 komisija	 zavrnila,	 češ	 da	 je	 prišlo	 do	
pomanjkljivosti	v	četrtem	členu	pravil,	kjer	je	bil	zapisan	kot	sedež	društva	Bohinj.	Presodili	
so	namreč,	da	je	Bohinj	dolina	z	več	kraji,	ne	pa	točno	določen	kraj,	kakor	je	zahteval	zakon	o	
društvih.		

Pobudniki	 društva	 bi	 se	 na	 odločitev	 komisije	 lahko	 pritožili	 v	 roku	 šestih	 dni,	 a	 tega	 niso	
storili,	glavni	razlog	je	bila	verjetno	odsotnost	Ivana	Žana,	ki	 je	bil	zaradi	upora	Bohinjcev	v	
tem	 času	 kazensko	 premeščen	 v	 Ljubljano.	 Tako	 so	 ideje	 o	 ustanovitvi	 slovenskega	
planinskega	društva	za	nekaj	časa	poniknile.	Če	bi	takrat	–	štelo	se	je	leto	1872	–	Triglavski	
prijatelji	 uspeli	 ustanoviti	 društvo,	 bi	 bili	 Slovenci	med	 prvimi	 na	 svetu,	 ker	 pa	 do	 tega	 ni	
prišlo,	smo	morali	počakati	še	dobrih	20	let,	da	je	spet	dozorela	ideja	o	resnično	slovenskem	
društvu.	

Ustanovitev	prvega	slovenskega	planinskega	društva	

Naslednje	dejanje	ustanavljanja	prvega	slovenskega	planinskega	društva	pade	v	leto	1892,	ko	
so	 fantje	 Josip	 Hauptman,	 Ivan	 Korenčan,	 Henrik	 Lindtner,	 Karl	 Seunig,	 Bogumil	 Kajzelj	 in	
Anton	Škof,	skupina	šestih	ljubiteljev	slovenskih	gora,	ustanovili	neformalni	klub	Pipa.	Ime	je	
prišlo	iz	tega,	ker	je	vsak	izmed	članov	moral	imeti	pri	sebi	tobačnico,	vžigalice	in	pipo.		
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Na	enem	od	izletov,	odpravili	so	se	na	Stol,	so	Hauptman,	Škof	 in	Korenčan	po	domoljubni	
debati	prišli	do	sklepa:	»Kako,	da	 je	po	vseh	slovenskih	hribih,	kamorkoli	pelje	pot,	videti	 le	
tuje	delo?	Tuja	roka	zaznamuje	pota,	postavlja	koče	in	napravlja	na	naših	slovenskih	tleh	le	
nemške	 napise	 in	 kažipote.	 Komu?	 Večinoma	 le	 nemškim	 hribolazcem!	 Vzdramimo	 se,	 so	
rekli,	si	podali	roke	in	sklenili,	ne	prej	odnehati,	dokler	se	ne	ustanovi	SPD.«	

Tako	 je	piparska	druščina	zbrala	somišljenike	 in	27.	 februarja	1893	so	v	Ljubljani	ustanovili	
Slovensko	planinsko	društvo	(SPD),	za	prvega	predsednika	oz.	takrat	imenovanega	načelnika	
pa	so	 izbrali	Frana	Orožna.	Orožnovo	načelništvo	 je	trajalo	do	 leta	1908,	ko	ga	 je	zamenjal	
Fran	Tominšek.	V	času	njegovega	načelništva	je	SPD	in	celotno	slovensko	planinstvo	doživelo	
posebno	strm	vzpon.		

	

Prvi	funkcionarji	SPD	

SPD	 je	 že	 v	 prvem	 letu	 delovanja	 ustanovil	 dvoje	 podružnic,	 v	 Kamniku	 in	 Mozirju.	
Ljubljansko	društvo	 je	 tako	postalo	Osrednje	društvo,	njegov	odbor	pa	Osrednji	odbor.	Ob	
koncu	 leta	 je	 imel	 SPD	225	članov,	od	 tega	157	v	 Ljubljani,	 28	v	Kamniku	 in	40	v	 Savinjski	
dolini.	V	prvem	desetletju	dela	SPD	je	članstvo	vsako	leto	zraslo	povprečno	za	20	odstotkov.	

Že	 leto	 po	 ustanovitvi	 je	 SPD	 uspel	 zgraditi	 prvi	 dve	 planinski	 zavetišči,	 Orožnovo	 kočo,	
poimenovano	 po	 načelniku	 društva,	 ki	 stala	 na	 planini	 Lisec	 pod	 vrhom	 Črne	 prsti,	 in	
Kocbekovo	 kočo	pod	Ojstrico.	 Ena	 od	 najpomembnejših	 nalog	 SPD	 je	 bila	 pokazati	 ljudem	
pot	 v	 gore.	 Že	 prvo	 leto	 je	 bil	 ustanovljen	markacijski	 odsek,	 ki	 je	 s	 slovenskimi	 napisi	 in	
kažipoti	 markiral	 97	 planinskih	 poti	 v	 okolici	 Ljubljane,	 Škofje	 Loke,	 Kranja,	 v	 Zasavju,	
Bohinju,	Triglavskem	pogorju	in	Savinjskih	Alpah.	Leta	1894	je	bilo	markiranih	že	175	poti.		
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Orožnova	koča	na	Črni	prsti	leta	1894	

Sledila	je	ustanovitev	še	številnih	drugih	podružnic,	med	drugimi	Radovljiške	(1895),	Soške	v	
Tolminu	 (1896),	 Češke	 v	 Pragi	 (1897),	 Ziljsko-Koroške	 (1900),	 Ajdovsko-vipavske	 (1903)	 ter	
podružnice	v	Idriji	(1904),	Trstu	(1904),	Pazinu	v	hrvaški	Istri	(1906),	Gorici	(1911),	na	Dunaju	
(1912),	v	Mariboru	 (1919),	na	Dovjem	(1928),	v	Beli	krajini	 (1928),	v	Srednji	vasi	v	Bohinju	
(1931)	itn.	Samo	v	prvih	desetih	letih	je	bilo	tako	ustanovljenih	13	podružnic	SPD,	zgrajenih	
18	koč,	število	članov	pa	se	je	z	225	članov	v	prvem	letu	povečalo	na	1798.	Po	dvajsetih	letih	
obstoja	 društva	 se	 je	 število	 članov	 povečalo	 na	 3337,	 podružnic	 pa	 je	 bilo	 že	 26	 s	 34	
planinskimi	kočami.	
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Aljažev	stolp	na	Triglavu	

V	 zgodovini	 slovenskega	 planinstva	 je	 posebno	 pomembno	 leto	 1895.	 Takrat	 so	 s	 ključno	
pomočjo	Jakoba	Aljaža	na	vrhu	Triglava	postavili	Aljažev	stolp	in	s	tem	simbolno	pokazali,	da	
je	 to	 ozemlje	 slovensko.	 Pod	 vrhom	 Triglava	 je	 bilo	 izdolbeno	 še	 Staničevo	 zavetišče	 ter	
zgrajena	prva	Aljaževa	koča	v	Vratih	in	prvotna	Vodnikova	koča	na	Velem	polju.	Leta	1895	je	
začela	izhajati	tudi	prva	slovenska	planinska	revija	Planinski	vestnik,	ki	izhaja	še	danes	in	ima	
še	vedno	obliko	mesečnika.	

	

Prva	številka	Planinskega	vestnika	



	
	

	 5	

Slovensko	planinsko	društvo	med	1918	in	1945	

Konec	prve	svetovne	vojne	leta	1918	je	slovensko	planinstvo	in	SPD	potisnil	v	novo	državo	in	
drugačno	vlogo.	Ves	čas	od	svoje	ustanovitve	leta	1893	se	je	SPD	moral	boriti	za	svoj	obstoj,	
za	 svoje	 naravne	 pravice,	 za	 neovirano	 delovanje	 v	 slovenskih	 gorah	 proti	 potujčevanju.	
Naenkrat	 pa	 sovražnika	 ni	 bilo	 več,	 posledično	 tudi	 ne	 glavnega	 vzgiba	 delovanja	 –	
narodnoobrambnega	 udejstvovanja.	 Rapalska	 pogodba	 in	 koroški	 plebiscit	 pa	 sta	 mladi	
državi	odvzela	precejšen	del	narodnostnega	ozemlja.	Posočje,	Primorska	in	Notranjska	so	bili	
izgubljeni	 za	 vrsto	 let,	 Koroška	 in	 Trst	 za	 vedno.	 Nova	 meja	 z	 Italijo	 je	 potekala	 po	 vrhu	
Triglava,	 tako	 da	 so	 ostali	 Trenta,	 južna	 stran	 Jalovca,	 Mojstrovke,	 Prisojnika,	 Razorja,	
Mangart,	Kanin,	Krn,	Bavški	Grintavec,	južna	stran	bohinjsko-tolminskih	gora	in	severna	stran	
Karavank	 zunaj	 naših	 meja.	 SPD	 je	 izgubil	 kar	 13	 podružnic,	 15	 koč	 je	 bilo	 opuščenih	 ali	
uničenih,	pet	koč	pa	je	po	novi	državni	ureditvi	stalo	na	tujem	ozemlju.		

V	SPD	se	 je	z	dobrim	delom	članstvo	hitro	večalo.	Leta	1919	 je	 imel	SPD	3400	članov,	 leta	
1922	6000	članov,	 leta	1930	pa	že	11.032	članov.	Tudi	obisk	gora	 je	stalno	naraščal.	V	 letu	
1924	so	našteli	42.380	obiskovalcev,	leta	1939	pa	že	94.948.	

Leta	1931	je	predsedovanje	SPD	prevzel	Josip	Pretnar.	V	tistih	letih	so	v	SPD	delovali	sledeči	
odseki:	 gospodarski,	 literarno-znanstveni,	 zimsko-alpinski,	 fotoamaterski,	 reševalni	 in	
alpinistični	 in	 mladinski	 odsek.	 Mladinski	 odsek	 oz.	 mladinska	 skupina,	 ki	 je	 deloval	 na	
srednjih	 in	 nižjih	 šolah	 v	 Ljubljani,	 je	 prirejal	 mladinske	 kolonije	 v	 Malnarjevi	 koči	 in	 ob	
Bohinjskem	jezeru,	pozimi	pa	v	Orožnovi	koči	 in	Koči	pri	Triglavskih	 jezerih.	Že	 leta	1935	 je	
mladinska	skupina	pri	SPD	štela	1779	članov,	leta	1936	pa	kar	2500	članov.		

	

Mladi	na	Triglavu	leta	1920	
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Pred	okupacijo	 leta	1941	je	SPD	med	slovenskimi	množičnimi	organizacijami	zavzemal	prav	
posebno	 ugledno	 in	 pomembno	 mesto	 tako	 po	 številu	 aktivnega	 članstva,	 kakor	 tudi	 po	
obsegu	in	vsebini	delovanja.	Vdor	nemških	in	italijanskih	vojaških	sil	leta	1941	ter	okupacija	
in	 razdelitev	 ozemlja	 sta	 pomenili,	 vsaj	 za	 prehodno	 obdobje,	 dejansko	 razbitje	 naše	
planinske	organizacije.	Nemški	okupator	je	na	svojem	okupiranem	ozemlju	zaplenil	lastnino	
SPD,	 izgnal	 funkcionarje	 in	prepovedal	delovanje	podružnic.	 Italijani	pa	SPD	niso	 razpustili,	
vendar	je	bila	Ljubljana	obdana	z	bodečo	žico.	Od	celotne	naše	planinske	organizacije	je	ostal	
samo	sedež	Glavnega	odbora	SPD	v	Ljubljani	s	podružnicama	Novo	mesto	in	Črnomelj.	Od	65	
postojank	je	SPD	ostala	le	koča	na	Mirni	gori	v	Beli	krajini.	

Kljub	 težkim	 razmeram	 se	 je	 edini	 obstoječi	 planinski	 odbor	 v	 Ljubljani	 odločil,	 da	 v	 danih	
razmerah	in	možnostih	delovanje	planinske	organizacije	nadaljuje.	Tudi	Planinski	vestnik	je	v	
sicer	zelo	skrčenem	obsegu	izhajal	še	naprej	in	bil	tako	edina	vez	SPD	s	svojimi	člani,	pobirala	
se	je	tudi	članarina	in	prostovoljni	prispevki.	SPD	je	kmalu	zgradil	zavetišči	v	Iškem	vintgarju	
in	 na	 Samotorici,	 leta	 1942	 pa	 je	 SPD	od	 turističnega	 kluba	 Polž	 prevzel	 planinski	 dom	na	
Polževem.	 Vse	 te	 planinske	 postojanke	 so	 kmalu	 postale	 pribežališče	 in	 skrivališče	
partizanom	 in	 bile	 zato	 hitro	 požgane.	 Ko	 pa	 so	 Italijani	 Ljubljano	 obdali	 še	 z	 žico,	 je	 to	
pomenilo	tudi	konec	izletništva	ljubljanskih	planincev.	Vseeno	je	SPD	nadaljeval	z	delom	do	
konca	vojne.		

Obdobje	po	drugi	svetovni	vojni	

Konec	 vojne	 je	 Sloveniji	 kot	 delu	 Jugoslavije	 z	 uvedbo	 socializma	 prinesel	 spremembo	
družbene	ureditve.	Za	to	obdobje	je	značilna	centralizacija	vseh	dejavnosti	v	državi,	čemur	je	
bilo	 podvrženo	 tudi	 planinstvo,	 ki	 je	 dobilo	 nove	 oblike,	 s	 katerimi	 naj	 bi	 se	 razvilo	 v	
množično	 športno	 panogo:	 prevzelo	 je	 vzgojne,	 narodnoobrambne,	 politično-ideološke	 in	
športne	naloge.		

V	tem	obdobju	je	bila	izvršena	industrializacija	Slovenije,	ki	je	postala	osnovna	gospodarska	
politika	vse	slovenske	družbe.	Prav	industrializacija	je	skupaj	z	urbanizacijo	v	tem	povojnem	
času	poskrbela	za	nagel	razvoj	planinstva.	V	strnjenem	industrializiranem	pasu	od	Gorenjske	
prek	Ljubljane,	Zasavja,	Celja	 in	Slovenske	Bistrice	do	Maribora	 je	bilo	ustanovljenih	največ	
planinskih	društev.	Kmalu	pa	se	je	planinstvo	začelo	širiti	še	v	planinsko	bolj	ali	manj	prazen	
prostor	 severovzhodne	 in	 jugozahodne	 Slovenije.	 Planinska	 društva	 (PD)	 so	 začeli	
ustanavljati	po	večjih	delovnih	kolektivih	in	čedalje	več	članstva	je	prihajalo	iz	delavskih	vrst.		

Junija	leta	1945	so	na	sestanku	planincev	iz	vse	Slovenije	v	Ljubljani	sklenili,	da	se	planinska	
organizacija	(prej	Slovensko	planinsko	društvo	–	SPD)	v	duhu	nove	družbene	ureditve	vključi	
v	telesnovzgojno	organizacijo	najprej	v	sklopu	Fizkulturnega	odbora	Slovenije	(FOS),	nato	pa	
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preide	 pod	 okrilje	Odbora	 za	 planinstvo	 in	 alpinistiko	 Fizkulturne	 zveze	 Slovenije	 (FZS).	 Že	
novembra	 so	 na	 plenarni	 seji	 FZS	 pripravili	 predlog	 novih	 pravil	 slovenske	 planinske	
organizacije	 in	 novo	 ime.	 Predvojni	 SPD	 se	 je	 preimenoval	 v	 Planinsko	 društvo	 Slovenije	
(PDS),	kar	so	nato	v	začetku	leta	1946	še	uradno	potrdili.	Predsednika	Josipa	Pretnarja,	ki	je	
društvo	vodil	od	leta	1931,	tudi	v	vojnem	času,	pa	je	nasledil	France	Avčin.	Novi	PDS	je	štel	
9.235	 članov	 in	 bil	 zastopan	 z	 20	 podružnicami.	 PDS	 je	 začel	 z	 obnovo	 planinskih	 koč.	Od	
predvojnih	69	koč	jih	je	konec	vojne	dočakalo	le	še	20,	pa	še	te	so	bile	zelo	poškodovane	in	
izropane.	Koče	so	nato	razdelili	glede	na	upravna	območja	posameznih	podružnic.	Lotili	so	se	
tudi	obnove	in	dograditve	poti,	večinoma	s	pomočjo	delovnih	brigad	in	prostovoljnega	dela.	
Je	pa	vse	premoženje	PDS	postalo	last	slovenskega	ljudstva,	ki	ga	je	tudi	upravljalo.		

	

Izkaznica	Fizkulturne	zveze	

Fizkulturno	gibanje	v	vsej	državi	se	je	hitro	razvijalo	in	prvotno	določene	organizacijske	oblike	
v	nekaterih	panogah	velikemu	razmahu	in	napredku	niso	več	ustrezale.	Februarja	leta	1948	
so	 na	 II.	 kongresu	 Fizkulturne	 zveze	 Jugoslavije	 (FZJ)	 v	 Beogradu	 sklenili	 izvesti	 široko	
reorganizacijo.	Med	drugim	so	nastale	spremembe	v	organizaciji	telesnovzgojnih	panog,	ki	so	
bile	razdeljene	na	telovadno,	strelsko,	športno	in	planinsko	skupino.	Odločili	so,	da	bo	vsaka	
izmed	teh	panog	imela	svojo	vsedržavno	zvezo,	katere	članice	bodo	republiške	zveze.	Vse	te	
zveze	bodo	v	strokovnem	pogledu	samostojne,	FZJ	in	republiške	fizkulturne	zveze	(FZ)	bodo	
le	koordinirale	in	usmerjale	njihovo	delo.	Tako	se	je	planinstvo	ločilo	od	FZ.	
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Nastanek	Planinske	zveze	Slovenije	

Leta	 1948	 so	 v	 Ljubljani	 ustanovili	 Planinsko	 zvezo	 Slovenije	 (PZS),	 in	 sicer	 kot	 zvezo	
planinskih	društev,	kar	so	ocenili	za	najbolj	smotrno	organizacijsko	obliko.	Njen	predsednik	je	
postal	Fedor	Košir.	 Sprejeta	 so	bila	pravila	planinskih	društev	 (društva	delujejo	popolnoma	
samostojno),	 pravilnik	 o	 poslovanju	 PZS,	 gorske	 reševalne	 službe	 in	 alpinističnih	 odsekov.	
Postavljeno	je	bilo	tudi	načelo,	da	je	glavni	namen	planinske	organizacije	vzgoja	planincev	in	
alpinistov.	 V	 ustanovnem	 letu	 je	 PZS	 skrbela	 za	 12.498	 članov,	 že	 leta	 1949	 je	 bilo	 v	 PZS	
aktivnih	43	planinskih	društev,	ki	so	povezovala	32.834	članov.		

Priljubljenost	planinstva	se	 je	povečevala	predvsem	med	delavskim	slojem,	 in	ker	 je	število	
članov	 posameznih	 društev	 doseglo	 tako	 visoko	 številko,	 je	 prišlo	 do	 ustanavljanja	 novih	
društev	v	večjih	industrijskih	obratih.	Po	takšnem	ključu	so	nastala	posebna	društva	Litostroj,	
Železničar,	 Poštar,	 Iskra,	 PTT,	 TAM,	 Usnjarna	 Šoštanj,	 Tiskarna	 ljudske	 pravice	 itd.	 PZS	 je	
delovanju	svojih	društev	prepuščal	vedno	več	samostojnosti	in	skrbel	le	za	izvajanje	sklepov	
posamezne	skupščine,	medtem	ko	naj	bi	društva	avtonomno	skrbela	za	svoje	delovanje.	Dvig	
članstva	je	zaznamovalo	zlasti	včlanjevanje	mladih,	kar	je	PZS	leta	1956	vodilo	v	vzpostavitev	
posebne	Mladinske	komisije	 (MK	PZS),	 ki	 je	vodila	organizacijo	dela	 z	mladimi	v	planinskih	
društvih,	 izobraževala	 kadre	 ter	 skušala	 mladino	 spodbujati	 preko	 različnih	 akcij	 in	
tekmovanj.		

	

Vodilni	predstavniki	PZS	v	50.	letih	
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S	 povečanjem	 priljubljenosti	 planinske	 dejavnosti	 je	 raslo	 tudi	 število	 koč.	 Za	 namene	
njihovega	 vzdrževanja	 je	 bil	 leta	 1956	 ustanovljen	 Sklad	 za	 pomoč	 visokogorskim	
postojankam	(PVP).	Poskrbel	je	za	oskrbovanje	tistih	postojank,	ki	so	bile	zaradi	nadmorske	
višine,	vremenskih	pogojev	ali	težje	dostopnosti	nesposobne	skrbeti	za	lastno	vzdrževanje,	a	
so	bile	velikega	pomena	za	planinstvo.	To	so	bile	predvsem	visokogorske	postojanke.		

V	začetku	petdesetih	se	je	pojavila	najprej	ideja	in	nato	leta	1953	tudi	nova	zvrst	planinskih	
poti	–	transverzal	 (prvotno	magistral),	vezne	 in	krožne	poti.	Pri	tem	ni	šlo	za	gradnjo	novih	
poti,	temveč	za	namensko	povezavo	že	obstoječih	markiranih	poti	v	neko	spoznavno	celoto.	
Mariborski	planinski	delavec	Ivan	Šumljak	je	predlagal,	naj	bi	prva	taka	pot	povezala	celotno	
slovensko	ozemlje	z	namenom,	da	pohodnik	spozna	svojo	domovino.	

Vodstvo	PZS	se	je	skoraj	vsa	petdeseta	leta	ukvarjalo	z	lastno	prostorsko	stisko.	Stanje	se	je	
leta	 1958,	 ko	 je	 sedež	 PZS	 na	 Likozarjevi	 ulici	 v	 Ljubljani	 opustošil	 požar,	 le	 še	 poslabšalo.	
Prostori	so	bili	za	tri	leta	omejeni	le	na	dve	sobi.	Dom	slovenskih	planincev	Zlatorog	je	tako	
leta	1966	postala	stavba	na	Dvoržakovi	ulici	9	v	Ljubljani,	v	kateri	je	PZS	gostoval	od	leta	1961	
do	leta	2018,	ko	se	je	preselil	v	nove	prostore	na	naslovu	Ob	železnici	30	a	v	Ljubljani.	

	

Izlet	pionirjev	v	Vrata	leta	1955	

Planinska	 zveza	 Slovenije	 je	 postajala	 množična	 organizacija,	 za	 slovenski	 prostor	 prav	
nepredstavljivih	 razsežnosti.	 Članstvo	 se	 je	 v	 šestdesetih	 in	 sedemdesetih	 letih	 močno	
večalo,	 prav	 tako	 število	 koč,	 domov	 in	 bivakov.	 Do	 konca	 desetletja	 jih	 je	 PZS	 imel	 pod	
svojim	 okriljem	 že	 173.	 In	 število	 obiskov	 omenjenih	 objektov	 se	 je	 stalno	 povečevalo.	 K	
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temu	je	pripomogel	razvoj	infrastrukture,	zlasti	cest	in	žičnic.	S	cestami,	ki	so	bile	speljane	do	
skoraj	dveh	tretjin	koč,	pa	so	se	izhodišča	pohodov	izrazito	premaknila	bližje	k	vrhovom.		

V	tem	času	je	bilo	usposobljenih	kar	330	planinskih	in	42	gorskih	vodnikov.	Varovanje	narave	
je	nadziralo	550	gorskih	stražarjev	in	66	inštruktorjev	varstva	narave.	V	mladinskih	odsekih	je	
delovalo	 910	 mladinskih	 vodnikov	 in	 mentorjev	 ter	 11	 inštruktorjev,	 v	 sklopu	 Mladinske	
komisije	PZS	pa	so	od	leta	1976	potekali	tabori	za	mlade	planince.	

V	 sedemdesetih	 letih	 je	 bilo	 vzgojno	 in	 izobraževalno	 delo	 že	 tako	 razvejano,	 da	 je	 PZS	
ustanovila	 posebno	 Komisijo	 za	 vzgojo	 in	 izobraževanje	 (KVIZ),	 z	 namenom	 koordinacije	
izobraževalnega	 dela	 kadrovskih	 komisij	 PZS	 (mladinske,	 alpinistične,	 odbora	 za	 planinske	
vodnike,	odbora	za	orientacijo	itd).		

	

Plakat	za	mladinski	planinski	tabor	

Praksa	 dolgoletnega	 neprekinjenega	 vodenja	 slovenske	 planinske	 organizacije,	 ki	 je	 bila	
značilna	tako	za	SPD	kot	PZS,	se	je	v	osemdesetih	prekinila.	V	tem	obdobju	se	je	na	čelu	PZS	
zamenjalo	 kar	 nekaj	 predsednikov.	 Dolgoletnega	 predsednika	 Miho	 Potočnika	 je	 konec	
sedemdesetih	zamenjal	Tomaž	Banovec,	ki	sta	mu	sledila	Marjan	Oblak	in	Andrej	Brvar.		

Leta	1980	je	zveza	povezovala	kar	165	planinskih	društev,	članstvo	je	prvič	preseglo	številko	
100.000	organiziranih	planincev	v	Sloveniji.	Istega	leta	je	slovenske	gore	obiskalo	1.540.686	
gostov,	od	tega	35.723	tujcev.	Članstvo	je	tik	pred	osamosvojitvijo	Slovenije	obsegalo	več	kot	
5	odstotkov	slovenskega	prebivalstva	oz.	114.207	registriranih	planincev.	Število	društev	 je	
naraslo	na	178.		
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Že	dobre	tri	mesece	po	slovenski	osamosvojitvi	je	bila	PZS	kot	samostojna	članica	sprejeta	v	
Mednarodno	 združenje	planinskih	organizacij	 (UIAA),	Mednarodno	 komisijo	 za	 reševanje	 v	
gorah	(ICAR),	Združenje	gorskih	vodnikov	in	še	v	nekatere	sorodne	organizacije.	Slovenija	je	
dodatno	sodelovala	pri	pripravah	na	ustanovitev	delovne	skupnosti	Združenja	držav	alpskega	
loka	(CAA).		

Po	osamosvojitvi	sta	bila	na	nove	temelje	postavljena	vzgoja	 in	 izobraževanje	prostovoljnih	
vodnikov	PZS.	Odgovornost	vodnikov	in	organizacije	je	narekovala	zaostritev	in	formalizacijo	
pogojev,	 kar	 je	 terjalo	 poenotenje	 programa	 izobraževanja	 prostovoljnih	 vodnikov	 in	
sprejem	 Pravil	 o	 enotni	 kategorizaciji	 vodnikov	 PZS	 leta	 1992.	 Po	 kategorizaciji	 so	
prostovoljni	 planinski	 vodniki	 PZS	 razvrščeni	 v	 12	 kategorij,	 ki	 se	 ločijo	 glede	 na	 kopne,	
snežne	in	ledeniške	razmere	ter	turno	smučanje.	

Osamosvojitev	 je	 slovenskim	 planincem	prinesla	 ponovno	 dostopnost	 nekaterih	 območij	 v	
Sloveniji,	ki	so	bila	v	času	prejšnje	države	zaprta.	Tako	je	bila	že	leta	1990	markirana	pot	na	
območju	 Kočevske	 Reke,	 leta	 1992	 pa	 več	 poti	 na	 območju	 Gotenice,	 kjer	 so	 bila	 v	 času	
socializma	 zgrajena	 skrivna	 zaklonišča	 za	 varovanje	 državnega	 vrha	 med	 morebitnim	
napadom	z	atomskim	orožjem.	Južno	od	Ljubljane	je	bila	na	Krimu	v	času	Jugoslavije	vojaška	
postojanka.	Dostop	do	nje	 je	 bil	 onemogočen,	 ko	pa	 je	 jugoslovanska	 vojska	 odšla,	 je	 bila	
koča	 na	 vrhu	 spremenjena	 v	 planinsko	 kočo.	 Sprostilo	 se	 je	 tudi	 gibanje	 na	 področju	
visokogorskih	mejnih	prehodov.	

Ob	 prehodu	 v	 novo	 tisočletje	 je	 planinska	 zveza	 postala	 članica	 Olimpijskega	 komiteja	
Slovenije	(OKS).	PZS	je	leta	2001	s	Francijem	Ekarjem	dobil	novega	predsednika,	ki	je	na	čelu	
zveze	ostal	do	maja	2010,	ko	ga	je	zamenjal	sedanji	predsednik	Bojan	Rotovnik.		Prag	novega	
desetletja	 je	 na	 kulturnem	področju	prinesel	močno	 želeni	 Slovenski	 planinski	muzej,	 ki	 je	
svoja	vrata	odprl	7.	avgusta	2010.		

PZS	in	društva	danes	upravljajo	181	koč,	zavetišč	in	bivakov	s	skoraj	7.400	ležišči	 in	več	kot	
10.000	 sedišči.	 Koče	 letno	 na	 mreži	 skoraj	 2000	 planinskih	 poti	 v	 skupni	 dolžini	 več	 kot	
10.000	 kilometrov	 obišče	 okoli	 1,4	 milijona	 obiskovalcev.	 Medtem	 ko	 je	 bil	 v	 obdobju	
najuspešnejšega	 delovanja	 PZS	 član	 že	 vsak	 dvajseti	 Slovenec,	 je	 zdaj	 imetnik	 članske	
izkaznice	 približno	 vsak	 petintrideseti	 Slovenec,	 saj	 članstvo	 šteje	 dobrih	 57.000	
posameznikov.	Kljub	temu	pa	PZS	ostaja	najbolj	množična	nevladna	organizacija	v	državi.	Če	
se	je	članstvo	v	zadnjem	desetletju	zmanjšalo,	pa	to	ne	velja	za	društva,	katerih	število	se	je	
povečalo	na	290.	
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Predsedniki	Slovenske	planinske	organizacije	od	ustanovitve	do	danes:	

1893–1908	Fran	Orožen		
1908–1931	Fran	Tominšek	
1931–1946	Josip	Pretnar		
1946	France	Avčin	
1946–1948	Vlasto	Kopač	
1948–1965	Fedor	Košir	
1965–1979	Miha	Potočnik	
1979–1987	Tomaž	Banovec	
1987–1989	Marjan	Oblak		
1990–2001	Andrej	Brvar	
2001–2010	Franc	Ekar	
2010–2018	Bojan	Rotovnik	

	

Avtor:	dr.	Peter	Mikša	

Slikovno	gradivo:	fototeka	Slovenskega	planinskega	muzeja	


