
 

NASLOV AKTA: 

PRAVILNIK GOSPODARSKE KOMISIJE  

PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

UVOD:  
Statut PZS, ki je bil sprejet na Skupščini 2012 je predvidel uskladitve pravilnikov komisij PZS z 

novimi določbami. Skladno z obstoječim Pravilnikom Gospodarske komisije Planinske zveze 

Slovenije je bil pripravljen predlog novega, ki ga je sprejel Zbor gospodarjev, 24. 4. 2014 v 

Laškem. 

 

OBRAZLOŽITEV: 
Pri pripravi besedila novega pravilnika smo sledili načelom pregledne in sistematične 

ureditve. Statut PZS določa, da je Gospodarska komisija strokovni organ, ki ima lasten zbor 

dejavnosti. Najvišji organ Gospodarske komisije je tako Zbor gospodarjev, ki združuje 

predstavnike odsekov za gospodarstvo planinskih društev s planinskimi kočami. Zbor voli 

načelnika in ostale člane izvršnega odbora Gospodarske komisije, katerih pristojnost je 

vodenje komisije med dvema zboroma. Določene so naloge in pristojnosti organov in 

medsebojna razmerja. 

 

BESEDILO ČLENOV: 
Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, je Zbor gospodarjev dne, 24. 4. 

2014, sprejel Pravilnik Gospodarske komisije PZS. Upravni odbor PZS je na podlagi točke n 1. odstavka 

32. člena Statuta PZS podal soglasje k pravilniku na svoji seji, dne 8. 5. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRAVILNIK GOSPODARSKE KOMISIJE  

PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

1. člen 

(področje dela) 

(1) Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju GK PZS) usklajuje dejavnosti 

planinske organizacije na področju planinskih koč in drugih zgradb ter premoženja. 

(1) GK PZS obravnava vprašanja na področjih: 

 gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov ter drugega premoženja, 

 gradnje, predelave, obnove in vzdrževanja planinskih zgradb, 

 označevanja planinskih zgradb in  

 informiranje upravljavcev planinskih koč in izobraževanje osebja, ki dela v planinskih kočah. 
(2) GK PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS.  

2. člen 

(gospodarska dejavnost v planinskih društvih) 

(1) Planinsko društvo za urejanje gospodarskih vprašanj ustanovi odsek za gospodarstvo.  

(2) Odseki za gospodarstvo se združujejo v odbore za gospodarstvo MDO PD. 

 

3. člen 

(zbor gospodarjev) 

(1) Zbor gospodarjev (v nadaljevanju: zbor) je najvišji organ GK PZS. 

(2) Zbor sestavljajo predstavniki odsekov za gospodarstvo planinskih društev s planinskimi kočami. 

Glasovalno pravico ima po en predstavnik odseka za gospodarstvo planinskega društva. 

Predstavnik je praviloma načelnik odseka za gospodarstvo ali drug član, ki ga društvo pooblasti za 

zastopanje. 

(3) Pristojnost zbora: 

 sprejema in spreminja pravilnik komisije, h kateremu izda soglasje UO PZS, 

 voli izvršni odbor in načelnika, h katerim izda soglasje UO PZS, 

 odloča o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa ter poročila GK PZS, 

 sprejema najvišje cene in popuste za prenočevanje in osnovne oskrbe v planinskih kočah, h 

katerim izda soglasje UO PZS. 

(4) Zbor skliče načelnik najmanj enkrat letno. Sklic zbora skupaj z gradivom mora biti objavljen na 

spletnih straneh PZS in odsekom za gospodarstvo poslan vsaj 21 dni pred datumom zbora. 

(5) Načelnik skliče zbor tudi v 21 dneh od podane zahteve več kot tretjine članov GK PZS ali na 

zahtevo Upravnega odbora PZS. Če načelnik v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko skliče 

predlagatelj. 

(6) Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina odsekov za gospodarstvo. Sklepi se sprejemajo z 

večino prisotnih.  

(7) Zbor pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu skupščine PZS. 



 
(8) V kolikor je zbor nesklepčen, se skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot 

so bila predlagana za potrditev na zboru.  

 

4. člen 

(volitve) 

(1) Volilni zbor se izvede vsake 4 leta in sicer v istem letu kot redna volilna skupščina PZS. 

(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej šest mesecev in se zaključijo 

najmanj 45 dni pred iztekom mandata. 

(3) Kandidate predlagajo odsek za gospodarstvo. Kandidati za načelnika v kandidaturi pripravijo 

predlog programa dela. 

(4) Volitve so javne. Zbor lahko določi, da so volitve tajne. 

(5) Vsak delegat lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. Delegat lahko voli največ 

toliko kandidatov, kot je razpisanih mest. 

(6) Izvoljen je kandidat za načelnika, ki prejme večino glasov. Izvoljeni so tisti kandidati za člane 

izvršnega odbora GK PZS, ki prejmejo največ glasov, glede na število mest v odboru. 

 

5. člen  

(izvršni odbor GK PZS) 

(1) Izvršni odbor GK PZS je izvršni organ planinskega gospodarstva znotraj PZS. 

(2) Izvršni odbor sestavlja od 7 do 9 članov. Mandat traja 4 leta. 

(3) Izvršni odbor je sklepčen, kadar je prisotna večina vseh članov. Odbor si prizadeva za odločanje s 

soglasjem. Če soglasje ni mogoče, odloča z večino navzočih članov. 

 

6. člen 

(naloge izvršnega odbora GK PZS) 

(1) Naloge izvršnega odbora GK PZS: 

 zagotavlja organizacijske, vsebinske in strokovne pogoje za delovanje in razvoj gospodarske 
dejavnosti v planinskih kočah, 

 skrbi za povezovanje dejavnosti GK PZS s komisijami znotraj PZS, z odbori za gospodarstvo 
MDO PD, z odbori za gospodarstvo planinskih društev, s sorodnimi, strokovnimi in 
raziskovalnimi  organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, 

 skrbi za usklajenost programskih nalog s Statutom PZS, Častnim kodeksom slovenskih 
planincev, sklepi Skupščine PZS in UO PZS, 

 pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za zbor ter izvršuje sklepe zbora, 

 imenuje in razrešuje člane strokovnih odborov GK PZS, sodelavce svetovalne pisarne in 
predstavnike GK PZS v drugih organih PZS, 

 s soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike GK PZS v strokovne organe 
drugih organizacij, 

 pripravlja predloge vsebinskih in finančnih načrtov ter poročila o delu in finančna poročila za 
odločanje na zboru in nato na skupščini PZS, 

 s programi oziroma usposabljanji sodeluje pri razpisih za sofinanciranje, ki jih razpisujejo 
vladne in nevladne organizacije v Republiki Sloveniji in drugod, 



 
 sprejema akte s področja dela GK PZS, ki so podrejeni temu pravilniku, 

 predlaga UO PZS prejemnike certifikatov za »Okolju prijazno planinsko kočo«, »Družinam 
prijazno planinsko kočo« in morebitnih drugih certifikatov, 

 predlaga UO PZS odvzem certifikatov planinskim kočam v primeru neupoštevanja kriterijev, 

 vodi register planinskih koč in predlaga UO PZS vpis novih planinskih koč oz. izbris iz registra v 
primeru večjih kršitev, 

 skrbi za vsebinsko ustrezno in ažurno vsebino domače spletne strani GK PZS in 

 daje mnenja in potrebna soglasja k ostalim aktom PZS, ki urejajo planinsko gospodarstvo. 
 

7. člen 

(načelnik GK PZS) 

(1) Načelnik GK PZS: 

 vodi in predstavlja GK PZS,  

 sklicuje zbor in seje izvršnega odbora, 

 nadzoruje izvajanje sklepov, 

 odgovoren je za obveščanje s področja dela komisije znotraj planinske organizacije,  

 redno sodeluje pri delu predsedstva PZS, UO PZS in na skupščini PZS, 

 ima pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega 

programa GK PZS ter 

 odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev. 

(2) Načelnik izmed članov izvršnega odbora izbere namestnika, ki ga nadomešča v primeru 

odsotnosti. Izbiro namestnika z ugotovitvenim sklepom potrdi Izvršni odbor GK PZS.  

 

8. člen 

(strokovni odbor) 

(1) Za izvajanje strokovnih nalog, v GK PZS deluje strokovni odbor za visokogorske planinske koče. 

(2) Strokovni odbor sestavlja od 3 do 5 članov, ki jih na predlog načelnika imenuje izvršni odbor GK 

PZS. 

(3) Članstvo v izvršnem odboru je nezdružljivo s članstvom v strokovnem odboru. Vodja strokovnega 

odbora je vabljen na seje izvršnega odbora. 

 

9. člen 

(Svetovalna pisarna PZS) 

(1) Svetovalna pisarna deluje v okviru GK PZS in nudi pomoč planinskim društvom pri strokovnih 

vprašanjih upravljanja planinskih koč, ki jih glede na potrebe določi izvršni odbor GK PZS. 

(2) Vodstvo Svetovalne pisarne in druge sodelujoče strokovnjake imenuje izvršni odbor GK PZS. 

 

10. člen  

(začasni odbori in delovne skupine) 

(1) Komisija lahko za posamezna področja dela oz. naloge ustanovi tudi druge začasne odbore in 

delovne skupine. 



 
 

11. člen 

(strokovni sodelavec PZS) 

(1) Strokovni sodelavec, ki je v strokovni službi PZS zadolžen za GK PZS nudi strokovno in 

administrativno-tehnično pomoč GK PZS in sodeluje na sejah izvršnega odbora GK PZS. 

 

12. člen 

(končne odločbe) 

(1) Ta pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS. 

(2) Z začetkom veljave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik Gospodarske komisije UO PZS, ki je bil 

sprejet 12. 4. 2007. 

(3) GK PZS uskladi svoje podrejene akte s tem pravilnikom v roku enega leta od začetka veljave tega 

pravilnika. Do uskladitve ostanejo v veljavi, v kolikor niso v nasprotju s tem pravilnikom. 

 

 

Janko Rabič,         Bojan Rotovnik, 

Načelnik GK PZS        Predsednik PZS 

 

 


