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POROČILO O DELU UO ZPASS V LETU 2015 

 
Najpomembnejša novost za agrarne skupnosti za katero si lahko ZPASS pripiše pomemben 

del zaslug je sprejetje ZAgrS. Zato je povsem razumljivo, da se je večina dogajanja v tem letu 

vrtela predvsem okrog slednjega. V nadaljevanju poročilo povzema dogajanje v ZPASS. 

 

Poleg samih pisnih korispondenc so se predstavnki ZPASS udeleževali sestankov s 

predstavniki MKGP. Intenzivnejše so se korispondence ter sestanki odvijali do sprejetja 

zakona.  

 

Dne 07.01.2015 je ZPASS v Ljubljani organiziral sestanke s predsedniki cenilskih združenj v 

zvezi s cenitvami nujnih deležev. 

 

Dne 13.01.2015 so se predstavniki ZPASS udeležili razgovora na Ministrstvu za finance 

glede predvidene rešitev davčne obravnave v ZAgrS. 

 

ZPASS se je v državnem svetu udeležil seje državnega sveta, odbora za kmetijstvom z 

namenom podaje stališč ZAPSS do predloga ZAgrS.  

 

ZPASS je pripravil predlog amandmajev v parlamentarno proceduro sprejetega predloga 

ZAgS, ter se srečeval in dogovarjal s predstavniki političnih strank, vendar slednji v 

parlamentu niso bili obravnavani.  

 

V letu 2015 je bila dne 28.03.2014 v Lukovici izpeljana skupščina ZPASS, kateri sta sledili 

predavanji:  

• »Pravni položaj agrarnih skupnosti« (izsledki magisterske naloge), mag. Vesna Ravnik 

Koprivec; 

• »Zakon o agrarnih skupnosti« (predlog MKGP v medresorskem usklajevanju), Andrej 

Hafner, MKGP.  

 

Upravni odbor v razširjeni sestavi (člani NO in ČR) je imel v letu 2015 4 redne seje v 

različnih krajih po Sloveniji s tem ZPASS spoznava specifike posameznih območji v luči 

delovanja AS. UO v razširjeni sestavi je na svojih sejah večinoma razpravljal o pripravah na 

sprejem »Zakona o agrarnih skupnostih« (ZAgrS), oblikovanju stališč ZPASS glede ZAgrS, 

po sprejetju zakona pa o sami impelentaciji slednjega. Razpravljali smo tudi o sami 

organizacij dogodkov ter razporeditvah dela. Zapisniki sej so dostopen na internetni strani 

združenja vsi zapisnika pa se kot poslovna dokumentacija arhivirajo in so na zahtevo na voljo 

članom ZPASS. 
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Glede drugih dejavnosti ZPASS: 

 

UO se trudi nameniti več časa tudi stvarem, ki so izven samega zakonodajnega okvirja oz. 

prava vendar nas usklajevanja ter zagovarjanja stališč preprosto preobremenjujejo. 

Verjamemo, da bo članstvo razumelo saj se tudi v v samih agrarnih skupnosti na žalost več 

ukvarjamo s pravom kot z našim skupnim premoženjem. Vseeno pa nam je uspelo izpeljati 

naslednje aktivnosti: 

 

 ZPASS se je s predstavitvijo na stojnici  udeležilo Mednarodnega kmetijskega sejma v 

Gornji Radgoni, ki je potekal konec meseca avgusta 2015, 

 ZPASS je v oktobru organiziral strokovno ekskurzijo na Slovaško, udeležba je bila 

skromna zato smo se na pot odpravili s kombijem. Obisk je bil zanimiv in poučen 

predvsem zaradi dobrih pravnih rešitev vprašanja upravljanja v AS. Članstvo se mora 

glede programa nadalnjih ekskurzij jasneje opredeliti saj same priprave zahtevajo 

veliko časa in sredstev tako na naši strani kot pri gostiteljih.   

 Tekom leta je potekalo svetovanje članom, ki so se na nas obrnili s konkretnimi 

vprašanji, tako telefonsko kot po emailu,  

 Bolj ali manj pa se je povezovalo tudi z ostalimi sorodnimi organizacijami (KGZS, 

SKS, ZLGS….) pri skupnih vprašanjih. 

 

 

Upravni odbor ZPASS je pri svojem delu v letu 2015 uspešno sodeloval tako z NO in ČR, ter 

njihove predstavnike vabil na vse svoje seje za kar se jim zahvaljuje. 

 

Aktivnosti UO so se izvedle po principu dobrega gospodarja s skrbno porabo skupnih finačnih 

sredstev ter veliki vložkom časa članov odborov.  

 

 

 

 

 

 

V Lukovici, dne 2.04.2016 

Predsednik ZPASS Damijan Pobega  
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