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ZBOR GOSPODARJEV 2021  

ZAPISNIK 
 

Zbor gospodarjev je v letu 2021 potekal dopisno. Razlog je, ker si bile v času izvedbe zbora v veljavi 

ukrepi Covi-19, ki niso dovoljevali izvedbe zbora v živo. Dopisni zbor je potekal od 1. do vključno 10. 

februarja 2021. Objava zbora in poslano vsem društvom s kočami je bila 11. 1. 2021, ko je bilo 

objavljeno tudi vso gradivo zbora. Pred dopisnim zborom je bilo organizirano Srečanje gospodarjev, ki 

je potekalo preko spletne platforme ZOOM in na kateri so bile predstavljene vsebine dnevnega reda 

dopisnega zbora, pod točko Razno pa več tematik: rezervacijski sistem za planinske koče, Hišni red za 

planinske koče (predvsem problematika določbe prepovedi spuščanja psov v koče), zakonodaja na 

področju delovanja planinskih koč, mednarodno sodelovanje v organizacijah CAA in EUMA. 

 

Dopisnega zbora gospodarjev se je udeležilo 29 delegatov z volilno pravico. Seznam udeležencev 

volilnega zbora je priloga zapisnika. To je predstavljalo 36 % zastopanost društev z gospodarskim 

odsekom, ki imajo volilno pravico (skupaj je 80 takih društev), kar pomeni, da je bila zastopanost višja 

od ene tretjine in je bil dopisni zbor sklepčen.  

 

Potrjen dnevni red dopisnega zbora: 

1. Potrditev dnevnega reda Zbora gospodarjev 2021 
2. Potrditev organov zbora 
3. Poročilo o delu GK za leto 2020 
4. Potrditev programa dela in finančnega načrta GK za leto 2021 ter okvirnega programa dela 

GK za leto 2022 
5. Razno 

 
Soglasno potrjeni sklepi dopisnega zbora: 
Sklep 1/21:  
Zbor gospodarjev potrjuje predlagani dnevni red. 
 
Sklep 2/21:  
Zbor gospodarjev potrjuje organe zbora 2021: 
Delovni predsednik: Jaka Zupanc, PD Srednja vas v Bohinju 
Člana delovnega predsedstva: Roman Resnik, PD Kamnik in Ivan Rupnik, PD Cerkno  
Verifikacijska komisija: Valentin Rezar, PD Radovljica; Janko Arh, PD Bohinjska Bistrica in Jaka 
Zupanc, PD Srednja vas v Bohinju 
Zapisnikar: Dušan Prašnikar 
Overovatelja zapisnika: Aleš Požar, PD Postojna; Marjan Kozmus, PD Laško 
 
 
Sklep 3/21: 
Zbor gospodarjev potrjuje Poročilo o delu GK PZS za leto 2020. 



 
 
  
Sklep 4/20: 
Zbor gospodarjev potrjuje program dela in finančni načrt GK za leto 2021 ter okvirni program dela 
za leto 2022. 
 
 
Zapisnikar Zbora gospodarjev: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS 
 
 
 
Overovatelj zapisnika: 
Aleš Požar, PD Postojna 
 
 
 
Overovatelj Zapisnika:  
Marjan Kozmus, PD Laško 


