
 
 

Zapisnik Zbora gospodarjev 
 
 
Zbor gospodarjev je potekal 1.2.2020 v dvorani Urška Gospodarskega razstavišča v Ljubljani s 
pričetkom ob 14.00. 

 

Ad. 1 

Pred Zborom gospodarjev je od 9.00 do 13.15 potekala 9. konferenca planinskega gospodarstva. 

Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 13.45 dalje.  

 
Ad. 2 
Zbor je otvoril dosedanji načelnik gospodarske komisije Valentin Rezar. 
 
Za organe zbora je predlagal: 
Predsednik delovnega predsedstva: Jaka Zupanc - PD Srednja vas v Bohinju. 
Člana delovnega predsedstva: Marjan Kozmus - PD Laško; Lovro Telban - PD Sovodenj. 
Verifikacijsko-volilna komisija: Marjeta Bricl - PD Kum Trbovlje; Alojz Lotrič – Za Selško dolino 
Železniki, Benjamin Kampuš – PD Radeče.  
Zapisnikar: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS. 
Overovatelj zapisnika: Aleš Požar – PD Postojna, Milena Brešan – PD Tolmin.  
 
Na predlog organov in bilo pripomb. 
 
Sklep 1-2020: Zbor gospodarjev potrjuje predlagane organe za izvedbo Zbora gospodarjev 2020 v 
predlagani sestavi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 3 
Predsednik delovnega predsedstva (predsednik DP) Jaka Zupanc, je podal predlog dnevnega reda. 
DNEVNI RED ZBORA GOSPODARJEV: 

1. Evidentiranje prisotnosti  
2. Izvolitev organov zbora  
3. Pregled in potrditev dnevnega reda 
4. Poročilo verifikacijske komisije 
5. Poročilo o delu GK za leto 2019 
6. Razprava in potrditev 
7. Predstavitev programa dela in finančnega načrta GK za leto 2020 ter okvirnega programa 

dela GK za leto 2021 
8. Razprava in potrditev  
9. Razno 

 
Sklep 2-2020: Zbor gospodarjev potrjuje dnevni red Zbora gospodarjev 2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4 
Poročilo verifikacijske komisije je podala njena predsednica Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje.  



 
Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov, predstavnikov odsekov za 
gospodarstvo društev s planinskimi kočami, ob 14.00 ugotovila, da je od skupno 85 glasov za 
odločanje na današnjem zasedanju navzočih 33 glasov ali 38,9 % kar pomeni, da je navzočih več kot 
ena tretjina glasov in je zbor sklepčen. Zbor bo sklepčen, dokler bo na njem prisotnih vsaj 29 glasov 
za odločanje. Odločitev je sprejeta, da zanjo glasuje več kot polovica navzočih glasov oz. najmanj 15.  
 
Ad. 5 
Valentin Rezar je predstavil poročilo o delu GK v letu 2019. Ker je bilo poročilo objavljeno in poslano 
planinskim društvom, je zgolj na kratko povzel glavne točke opravljenega dela, po sklopih: Svetovalna 
pisarna PZS, mednarodno sodelovanje, promocijske aktivnosti, sodelovanje s Slovensko vojsko, 
sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov, usposabljanja in ostala dejavnost gospodarske komisije.  
 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS, je predstavil delno finančno poročilo. Ker to poročilo ni 
bilo poslano predhodno kot gradivo, je podrobneje pojasnil poročilo. V uvodu je pojasnil, da se 
proračun gospodarske komisije že več let giblje okoli 25.000 €. V letu 2019 je bila poraba 31.806 EUR, 
kar je približno 6.000 EUR več od načrtovane. Vendar ima GK še iz prejšnjih let določena neporabljena 
sredstva. Višja poraba je bila izključno zaradi stroškov za rezervacijski sistem, kar je v letu 2019 
znašalo skupno 15.500 EUR. Pri ostalih postavkah je bilo povečini manj porabljeno od načrtovanega.  
 
Ad. 6 
Na predstavljena poročila ni bilo dodatne razprave. 
 
Sklep 3-2020: Zbor gospodarjev potrjuje poročilo o delu GK za leto 2019 in se je seznanil z okvirnim 
finančnim poročilom GK za leto 2019. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7 
Program dela GK za leto 2020 je predstavil Valentin Rezar. Gradivo je bilo objavljeno in poslano 
planinskih društvom, zato je le v kratkem predstavil načrtovane aktivnosti. V uvodu je pojasnil, da 
ogrodje programa ostaja enako kot prejšnja leta. Dodatno je predstavil dopis Nadzornega odbora PZS 
glede dela GK in predlaganih aktivnosti. Predlagane aktivnosti so že del načrtovanih aktivnosti dela 
GK v letu 2020.  
 
Dušan Prašnikar je predstavil finančni načrt dela GK za leto 2020. Tudi tu je usmeritev sredstev 
podobna kot prejšnja leta, skupna vrednost načrtovanih sredstev znaša 27.400 EUR. 
 
Ad. 8 
Na predstavljen program dela ni bilo dodatne razprave. 
 
Sklep 4-2020: Zbor gospodarjev potrjuje program dela in finančni načrt gospodarske komisije za 
leto 2020 ter okvirni program dela za leto 2021 v predlagani obliki. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Ad. 9 
Načelnik GK Valentin Rezar je podal predlog sprememb najvišjih priporočljivih cen prenočevanja in 
osnovne oskrbe v planinskih kočah.  
Predlog sklepa je: Zbor gospodarjev pri PZS sprejme predlog za zvišanje najvišjih priporočenih cen 
prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah. Predlog vključuje: za nečlane za sobe z 2 



 
posteljama in 3-6 postelj dvig za 1,5 EUR, za skupna ležišča 6-12 postelj in nad 12 postelj pa dvig 1 
EUR; tako v kočah I. kot II. kategorije; posledično je cena za člane v skladu s popustom 30 % oz. 50 %; 
dvig cene za enolončnice z mesom za 0,3 EUR. 
 
Jaka Zupanc, kot vodja odbora za visokogorske koče, se strinja s predlogom, saj so splošne cene v tem 
obdobju tudi narastle. 
Olga Oven, PD Javornik Koroška Bela, je podala mnenje, da glede na to, da se cene glede prenočevanj 
niso dvignile že pet let, je to povišanje zgolj banalno. 
Dušan Prašnikar je dodatno pojasnil predlog povišanja in predstavil razliko oz. povišanja v tabelah. 
Povod za povišanje je bilo, da so se v zadnjih treh letih, od zadnjega sprejeta najvišjih priporočenih 
cen, splošne cene oz. stopnja inflacije dvignile za okoli 5 %. In v povprečju bi se toliko tudi dvignile 
najvišje priporočene cene, s smiselno zaokrožitvijo. 
Miro Eržen, podpredsednik PZS, je dodatno pojasnil, da je pomembna interpretacija povišanja cen, 
drugače je, če rečemo, da se dvignejo za 5 % kot pa da je dvig za 1,5 evra. Z 5 % povišanjem se 
ohranja realna vrednost cen prenočevanja. Je pa verjetno strinjanje, da ne gremo v npr. 30 % 
povišanje cen.  
 
Sklep 5-2020: Zbor gospodarjev pri PZS sprejme zvišanje najvišjih priporočenih cen prenočevanja in 
osnovne oskrbe v planinskih kočah: za nečlane za sobe z 2 posteljama in 3-6 postelj dvig za 1,5 EUR, 
za skupna ležišča 6-12 postelj in nad 12 postelj pa dvig 1 EUR; tako v kočah I. kot II. kategorije; 
posledično je cena za člane v skladu s popustom 30 % oz. 50 %; dvig cene za enolončnice z mesom 
za 0,3 EUR. 
Sklep je bil  sprejet, 3 glasovi proti.  
 
 
Predsednik DP je zaključil zbor gospodarjev. Vsem se je zahvalil za udeležbo,  zaželel je uspešno delo 
na kočah v letu 2020, povabil udeležene na ogled sejma Alpe Adria in stojnice PZS ter zaželel varno 
pot domov.  
 
Uradni del zbor je bil zaključen ob 14.50 uri. 

 

 

Zapisal: Dušan Prašnikar l.r. 

Predsednik delovnega predsedstva: Jaka Zupanc l.r. 

 

 

Overovatelja zapisnika:   Aleš Požar l.r. ,     Milena Brešan l.r. 

 

 

 

Priloge: 
- Poročilo verifikacijske komisije 

- Seznam delegatov s pooblastilom 

- Poročilo o delu GK PZS in delno finančno poročilo za leto 2019  

- Program dela in finančni načrt GK PZS za leto 2020 

- Okvirni program dela GK PZS za leto 2021 



 
 


