
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
Naslov: Milana Bajca 3, 5271 Vipava, E-naslov: info@agrarne.si 

Matična št.: 4042883, Davčna št.: 34637338, TRR pri Banki Koper: SI56 1010 0005 0813 542

ZAPISNIK

V. letne skupščine Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, dne 2. 
aprila 2016 v Čebelarskem domu v Lukovici s pričetkom ob 9.45.

DNEVNI RED
1. Izvolitev predsedstva in delovnih teles;
2. Pozdravi gostov;
3. Potrditev zapisnika IV redne skupščine;
4. Poročila o delu, Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora ter Poročilo častnega
razsodišča;
5. Sprejem novih ter izbris članov neplačnikov članarine;
6. Volitve organov ZPASS;
7. Program dela 2016, Finančni plan 2016;
8. Določitev članarine za leto 2016;
9. Spremembe statuta ZPASS;
10. Razno.

Ad 1.)
V DELOVNO PREDSEDSTVO SE PREDLAGAJO:
- Bojan Tavčar, predsednik
- Jože Brudar, član
- Zmago Barič, član

OVEROVATELJ ZAPISNIKA:
- Silvester Sikošek
- Ivan Dolenc

VERIFIKACIJSKA KOMISIJA:
- Leopold Lamut 
- Mario Cah
- Edvard Vičič

ZAPISNIČARKA:
- Petra Lamut Pavlič

Predsednik združenja,  g.  Damijan Pobega  je pozval prisotne na dopolnitev dnevnega
reda ter potrditev delovnega predsedstva. Sam je predlagal, da se vrstni red dnevnega
reda spremeni tako, da se druga točka prestavi na kasnejši vrstni red, ker od gostov do
začetka skupščine še ni bilo nikogar in pridejo kasneje. 
Ostali prisotni niso imeli pripomb na predlagano in tudi niso imeli novega predloga.
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Preden  je  bilo  izvedeno  glasovanje  je  podala  poročila  verifikacijska  komisija,  ki  je
preverila in preštela prisotnost včlanjenih predstavnikov Agrarnih skupnosti. Poročilo in
ugotovitve komisije je podal g. Edvard Vičič.
Občni zbor je sklepčen. Prisotnih je 43 predstavnikov starih članic od 82 včlanjenih, od
novo včlanjenih je prisotnih 9. Vseh prisotnih je bilo na skupščini 52 predstavnikov AS z
glasovalno pravico.

Sklep: Vsi prisotni člani so s  43  glasovi ZA soglasno sprejeli predlagani dnevni red in
potrdili predlagano delovno predsedstvo skupščine.

Ad 2.)
Predsednik  delovnega  predsedstva  pove  kdo  so  povabljeni  gostje,  torej  predstavnik
Ministrstva  za  kmetijstvo,  gozdarstvo  in  prehrano,  sekretarka  mag.  Tanja  Strniša  in
pravnik, ki je sodeloval pri pripravi zakona ZAgS, g. Andrej Hafner. Povabljeni so tudi
predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, predstavnik Zveze lastnikov gozdov
in  predstavnik  iniciative  za  vzpostavitev  Agrarnih  skupnosti  na  Hrvaškem.  Nihče  od
povabljenih do te točke še ni  prisoten,  zato točko prestavi do prisotnosti,  na podlagi
strinjanja prisotnih članov s prejšnje točke dnevnega reda.

Ad 3.)
Potrditev  zapisnika  IV.  redne  skupščine  Združenja  predstavnikov  Agrarnih  skupnosti
Slovenije, ki je bila 28. 3. 2015  s pričetkom ob 10. 00 uri v Čebelarskem domu Lukovica. 
K razpravi in pripombam se ni prijavil nihče.

Sklep: S 43 glasovi ZA je bil zapisnik  IV. redne skupščine Združenja predstavnikov
Agrarnih skupnosti Slovenije soglasno sprejet.

Ad 4.)
Poročilo  o  delu upravnega odbora,  finančno poročilo,  poročilo  nadzornega odbora in
poročilo častnega razsodišča.

UPRAVNI ODBOR – poročilo je podal predsednik, g. Damijan Pobega
- v letu 2015 so se sestali pri svojem delu 4 krat
- največ  so  se  pogovarjali  o  novem  zakonu  o  Agrarnih  skupnostih,  kako  zakon

uporabiti v praksi
- sestajali  so  se  s  predstavniki   pristojnega  ministrstva,  finančnega  ministrstva

(davki)  in predstavniki sodnih cenilcev,
- predstavili so se na Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni
- za člane so izvedli ekskurzijo na Slovaško
- sodelovali so s sorodnimi organizacijami

Več in obširnejšo poročilo bo objavljeno na spletni strani ZPASS
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NADZORNI ODBOR – poročilo je podal g. Silvester Sikošek
- sestali so se 1x
- pregledali  zapisnike  sej,  ki  so  jih  prejeli  od  UO,  dokumentacijo  o  finančnem

poslovanju in program dela za leto 2015
Ugotovili so, da so bila denarna sredstva porabljena v skladu s sklepi UO in za namen
opredeljen v finančnem načrtu za leto 2015. Finančni izkaz je korekten. Ugotovili so tudi,
da je je poslovna dokumentacija kronološko vodena in urejena. Nadzorni odbor predlaga
posodobitev spletne strani v najkrajšem možnem času.

FINANČNO POROČILO – poročilo je podala ga. Irena Frankovič, računovodkinja
- stanje na dan 1. 1. 2015 je bilo  2. 028,39 EUR 
- ugotovljeno je, da je bilo v preteklem letu skupaj 4.500,00 EUR prihodkov in sicer

4.050.00 EUR od članarin,  450,00 EUR kotizacij in 0,05 EUR pozitivne obresti
- odhodki  pa  so  bili  skupaj  3.610,  19  EUR,  ki  so  bili  porabljeni  za  pisarniški

material, vzdrževanje spletne strani, telefon, poštne storitve, najemnino prostora
za skupščino, bančne provizije, prehrana na skupščini in kilometrine

- stanje na TRR dne,  31. 12. 2015 je 2.918,25 EUR

ČASTNO RAZSODIŠČE – poročilo je podal  g. Zmago Barič
- v preteklem letu, se častno razsodišče ni sestalo, ker ni bilo nobene prijave in po

tem ni bilo potrebe
- na sejah UO sta vedno bila prisotna najmanj dva člana
- upajo oz. želijo si, da tudi v bodoče delo vseh organov in članov združenja ostalo

na poštenem nivoju

Člani združenja, so bilo pozvani k razpravi glede poročil. Oglasil se je en član, ki ga je
zanimalo,  zakaj  niso  dobili  po pošti  poleg  vabila  na  skupščino še  gradivo  skupščine.
Odgovoril mu je generalni sekretar, g. Tine Premrl, da je vso gradivo bilo objavljeno na
spletni strani kjer so si ga člani lahko pogledali. Sekretar je tudi pozval vse člane, da v
bodoče  naj razmislijo, kakšen tip strokovnih ekskurzij si želijo, ker je v preteklem letu
bilo sprva zanimanje za Slovaško veliko, obisk pa je bil skromen.
Ostalih vprašanj, pripomb in pobud ni bilo!

Sklep: Prisotni člani so soglasno s 43 glasovi ZA sprejeli in potrdili podana poročila.

Ad 5.)
Do  redne  letne  skupščine  je  bilo  na  novo  včlanjenih  16  predstavnikov  Agrarnih
skupnosti v Sloveniji 

To so:
BRANKO MARTINČIČ AS GORIČE

JOŽE ČEMAS AS ZILJE-BALKOVCI
EMIL CERKVENIK AS DANE-KAČIČE-PARED
VERA ZADEL AS JURSCE
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ANTON KENDA AS MLEKARSKA ZADRUGA LJUBINJ
GREGOR VENE AS DRNOVO
BOJAN VIŠNJEVEC AS DRAGA 
DARKO TERČON AS PAKA, JELENJA VAS IN PREDGRAD

MARJAN POGLEDIČ AS ČRNI KAL
MOJCA SELAN AS Banja Loka

JOŽE MULEJ AS SELO PRI BLEDU
ROMAN OGRAJŠEK AS CERKLJE OB KRKI

IVAN AMBROŽIČ SORICA PLANINA POREZEN
ZDRAVKO RAVNIK RAVNE V BOHINJU

JOŽE LUKŠE AS KOROŠKA VAS
JOŽE SMOLE AS RGP - RIBNIŠKA IN GROFOVA PLANINA

in 8 sprememb predstavnikov že včlanjenih članov, 
MAKS

SLAVKO
KLINAR
RABIČ DOVJE MOJSTRANA

BORIS
JURIJ

ŽGUR
GREGORC PODNANOS

FRANC 
JANKO

MOČNIK
REBERNIK AS KRIŠKA PLANINA

JOŽE
BORIS

SKOČIR
DREŠČEK AS LIVEK

LOVRENC
 IGOR

VOJVODA
LOGAR BOHINJSKA BISTRICA

FRANC
DARKO

SODJA
ODAR STARA FUŽINA STUDOR

SILVESTER
VLADIMIR

METLIKA
VREMEC ZDRUŽENJE JUSOV IN SRENJ TRŽAŠKE POKRAJINE

JASNA                RAJČEVIČ
MARJAN           MIKLAVČIČ      AS RAKITOVEC

Za polno pravno članstvo z glasovalno pravico na skupščini,  mora občni zbor potrdit
njihov sprejem. 
Predlagano  je  bilo,  da  se  tudi  žal  nekaj  članov  mora  izbrisati  iz  članstva,  zaradi
nesodelovanja  v  združenju  in  večletnega  neplačila  članarine.  Takšnih  bi  naj  bilo  v
združenju 12, vendar od tega 10 samo zaradi neplačila članarine. 

Predlagano so člani pokomentirali  tako,  da se strinjali  z izbrisom samo 2 članov, in
sicer:
EMIL ŠVARA AS KOMEN DIVČI PRESERJE
ANTON MOŽE AS GABRČE
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10 pa se jih še pozove k plačilu oz. jim predlagajo kakšno drugo alternativo. 
Skupaj  je  včlanjenih  torej  98 članov predstavnikov agrarnih  skupnostih.  Po potrditvi
novih in izbrisu predlaganih bo število članov 96.

Sklep:  Sprejme se 16 novih članov, 7 se spremeni predstavnik in 2 člana se izbrišeta.
Predlagano so prisotni s 43 glasovi ZA potrdili.

Ad 6.)
Organom  Združenja  predstavnikov  Agrarnih  skupnosti  Slovenije,  je  potekel  4  letni
mandat, tako so se volitve izvedle za  predsednika  ZPASS,  generalnega sekretarja ZPASS,
članov  upravnega  odbora, članov  nadzornega  odbora in članov častnega razsodišča.
Do skupščine so prejeli predlagane kandidate:

Kandidat za predsednika ZPASS
1. Pobega Damijan          

Kandidat za generalnega sekretarja ZPASS
1. Premrl Tine                 

Kandidati za člane upravnega odbora ZPASS
1. Barič  Zmago              2.  Brudar Jože          3. Dolenc Ivan

        4.   Frankovič Irena         5.  Komac  Vito          6. Kuhar Marko
7. Lamut Leopold          8.  Rabič Slavko         9. Rebernik Janko

      10.   Vičič Edvard                                        

Kandidati za člane nadzornega odbora ZPASS
1. Drešček  Boris             2.  Mesner   Dušan    3. Sikošek Silvester

      
Kandidati za člane častnega razsodišča
       1.  Cah  Marij                  2.  Rosič Darko          3. Tavčar Bojan

Občni  zbor  na  pobudo  predsedujočega  ni  predlagal  nobenega  novega  kandidata.  Vsi
predlagani kandidati se na kratko predstavijo.  Na predlagane kandidate ni imel nihče
nobene pripombe. 
Da so se volitve  lahko izvedle in postale veljavne, se je predlagalo volilno komisijo v
sestavi Jurij Gregorc, Jožef Pino Klabjan ter Branka Likar.

Sklep: Vseh 52 prisotnih članov je soglasno z ZA potrdilo predlagano volilno komisijo za
izvedbo volitev.

S strani članov je bila podana pobuda, da se volitve izvedejo javno in se v UO izvoli 10
članov poleg predsednika in namestnika, namesto 9 članov, kot jih je bilo do sedaj, ker
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statut ZPASS to dopušča. Za 10 izvolitev vseh 10 članov se predlaga z vidika, ker vsi od
kandidatov prihajajo  z  različnih  koncev Slovenije  in  je  dobrodošlo,  da  so  v  UO člani
porazdeljeni po celotni državi.

Sklep: Z 51 glasovi ZA in 1 PROT, so bile izglasovane javne volitve

Sklep: S 52 glasovi ZA so sprejeli odločitev, da v UO izvolijo 10 članov

Podan je bil tudi predlog, da se javno voli vse kandidate hkrati, torej predsednika ZPASS,
generalnega sekretarja ZPASS, člane  upravnega  odbora, člane  nadzornega  odbora in
člane častnega razsodišča.

Sklep: Vsi kandidati za predstavnike v organe ZPASS z glasovnice so bili s 52 glasovi ZA z
enkratnim glasovanjem sprejeti in potrjeni!

Predsedujoči skupščine, je pozval novoizvoljene člane NO in ČR, da izmed svojih članov
izvolijo predsednika organa in to sporočijo generalnemu sekretarju g. Tinetu Premrl.

Ad 7.)
Predsednik združenja g. Damijan Pobega je predstavil plan dela za leto 2016. 

1. Izpostavil je da je njihov prvi namen, da bi novi zakon o Agrarnih skupnostih, ki je
bil sprejet jeseni lani zaživel tudi v praksi. V ta namen že izvajajo aktivnosti in so
predstavitve  do  skupščine  skupaj  z  Ministrstvom za  kmetijstvo,  gozdarstvo  in
prehrano, g. Andrejem Hafnerjem in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, g.
Gregorjem Cerarjem opravili že v 7. različnih regijah in krajih po Sloveniji in sicer
v Ljubljani, Kobaridu, Dovju, Hrpeljah, Ptuju, Novem mestu in Lendavi. Še vedno
bodo  sodelovali  z  Ministrstvom  za  kmetijstvo,  gozdarstvo  in  prehrano,  ki  so
predlagali ZAgS, da jim pomagajo pri svojem delu.

2. Svojim članom bodo še naprej pomagali pri reševanju njihovih problemov, kot to
opravljajo že do sedaj.

3. V letošnjem letu so se že tudi udeležili posveta z ustavnimi sodniki, ki je bil gost
tudi ustavni sodnik iz Italije,  ki je v širšem okolju,  tudi evropskem zagovornik
oblasti agrarnih skupnosti. Ugotovili so, da zna bit naša sodna in pravna stroka
zelo toga včasih, ustavni sodniki v Sloveniji pa so se začeli zavedati, da agrarne
skupnosti predstavljajo posebne specifike, na tem področju.

4. Pomagali in skušali bodo sodelovat pri prvi noveli (spremembi) novega zakona s
svojimi predlogi, kako zakon izboljšati in popraviti.

5. Še naprej bodo sodelovali z državo in s sorodnimi zvezami, društvi, zbornicami, ki
so posredno ali neposredno vpleteni v agrarne skupnosti, da s skupnimi močmi
rešijo kakšno težavo.

6. Delali bodo v namen dobrega sodelovanja s svojimi člani in poskušali pridobit še
več novih članov.
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7. Izvedli bodo tudi strokovno ekskurzijo, ki je planirana v Italijo. Namen ekskurzij
je,  da  vidijo  in  slišijo  kako  in  kaj  drugod  počnejo,  si  izmenjajo  izkušnje  in
druženje.

8. Ker imajo člani združenja pogosto težave s sodišči,  jim bodo pomagali reševati
probleme tudi na tem področju.

9. Združenje se trudi da bi bili dokaj varčni, tako imajo v letošnjem letu se namen
prijaviti  na  razpis,  da  pridobijo  dodatna  sredstva  za  delovanje  združenja.
Posledica tega, če pridobijo sredstva je lahko povečan obseg dela ali zmanjšanje
članarine.

10. Skrbeli bodo tudi, da članarina ne sme biti pogoj, da člana zavrne sodelovanja z
združenjem. Kot tudi do sedaj,  ima združenje pravico,  da člana iz opravičljivih
razlogov oprostijo plačila članarine, bo tudi v bodoče.

V razpravi po predstavitvi, je bil podan predlog, ki je bil že podan v preteklosti, da bi se
mogoče lahko dodalo v plan za letošnje leto, da se organizira za člane in simpatizerje
srečanje v okolici Škocjanskih jam. 
Predlog je bil tudi, da združenje pomaga AS, da njihovo premoženje ne prehaja več v last
občin in pomaga tudi skupnostim ki so in niso agrarne, vendar jih obvezuje isti zakon.
Odgovor je podal predsednik združenja, da jim občine morajo dati v brezplačni najem za
uporabo  in  upravljanje  zemljišča,  ki  jih  iz  takšnih  ali  drugačnih  razlogov  niso  mogli
prenest v lastništvo.
Med drugim so tudi  predlagali,  da se na  spletni  strani  odpre nov zavihek,  kjer bi  se
sprotno objavljali problemi AS in možne rešitve oz. kako so stvar rešili, ker mogoče že s
to pomočjo lahko kakšna agrarna skupnost reši sama problem.

Finančni plan 2016 je predstavila računovodkinja in članica UO, ga. Irena Frankovič.
1. Planirajo, prihodke:
-  od članarin 4.200,00 EUR
- Kotizacij in ekskurzije 700,00 EUR
- Pridobljena sredstva na razpisu 2.900,00 EUR
SKUPAJ: 7.800,00 EUR

2. Odhodki oz. stroški pa:
- materialov (pisarniški, tiskovine in strokovne literature) 850,00 EUR
- spletne strani 400,00 EUR
- poštne storitve, telefon, prevoz 1.250,00 EUR
- najemnina 400,00 EUR
- bančni stroški 180,00 EUR
- stroški  intelektualnih  in  osebnih  storitev  (računovodskih  in  pravne  storitve)

1.320,00 EUR
- prehrana na določenih srečanjih 700,00 EUR
- strokovna ekskurzija 1.500,00 EUR
SKUPAJ: 7.800,00 EUR 
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V razpravo finančnega plana ni bil prijavljen nihče, tako ni bilo pripomb in pobud.
 

Sklep: Potrdi se z 52 glasovi ZA plan za leto 2016 in finančni plan 2016.

Ad 8.)

Na skupščini je bil podan predlog, da članarina za leto 2016 ostane nespremenjena, torej
50,00 EUR  na  člana.  Občni  zbor  se  je  strinjal  s  predlogom in  ni  podla  predlogov oz
pripomb.

Sklep: S 52 glasovi ZA se potrdi članarina za leto 2016 v višini 50,00 EUR.

Ad 9.)

Zaradi tehničnih napak je potrebno spremeniti statut Združenja predstavnikov Agrarnih
skupnosti  Slovenije,  zato  je  bil  podan  predlog  za  spremembo  nekaterih  členov.   K
predlogu ni nihče nasprotoval in ni podal nihče novega predloga.

Sklep: Sprememba statuta se potrdi s 51 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM glasom.

Ad 10.)

V točki Razno, najprej dobita besedo povabljena gosta za svoj pozdrav, ki sta se  odzvala
povabilu z majhno zamudo iz 2. točke dnevnega reda. 
Pozdravila sta:  
PREDSTAVNIKA IZ MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE G. ANDREJ HAFNER
V pozdravu je pohvalil dobro sodelovanje z ministrstvom in ZPASS že pri pripravi novega
zakona in tudi sedaj pri  predstavitvah oz.  izvajanju le tega.  Želi  si  še naprej dobrega
sodelovanja  z  združenjem s  svojimi  izkušnjami  pri  izvajanju,  predlogi  o  izboljšavi  in
potrebnim o spremembah. Še naprej se bo skušal, udeleževati predstavitev zakona, ki jih
organizira ZPASS in jim pomagal pri reševanju problemov njihovih članov.

PREDSTAVNIK KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE G. GREGOR CERAR
Tudi  on  je  ocenil  plodnost  sodelovanja  z  združenjem,  ker  je  s  njihovo  pomočjo  na
predstavitvah novega zakona zbornica pripravila zbirko pogostih vprašanj in odgovorov
na temo Zakona o Agrarnih skupnostih,  katero bo prestavil   v delavnici  po zaključku
skupščine.  Tudi on je  ponudil  še pomoč združenju v bodoče in si  želi  še nadaljnjega
skupnega sodelovanja.

Predlagano je  bilo s strani člana,  da se v letošnjem letu,  ko se volijo člani organov v
Kmetijsko  gozdarski  zbornici  Slovenije,  predlaga  kandidata  s  strani  Združenja
predstavnikov Agrarnih skupnosti Slovenije, ki bi s morebitno izvolitvijo pripomogla k
boljšemu  delovanju  in  sodelovanju  združenja  ali  se  podpre  katerega  kandidata  s
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predlagane liste. G. Cerar je potrdil, da je do 30. 4. 2016 še mogoče vložiti kandidaturo za
kandidata v svet zbornice ali predstavnika v območne enote KGZS. Volitve bodo potekale
konec meseca maja 2016. Poda se predlog, da UO ZPASS pripravi listo kandidatov in z njo
vloži kandidaturo.

Sklep: Občni zbor skupščine s 52 glasovi ZA pooblašča UO ZPASS, da sestavi in odda listo
kandidatov za sodelovanje na volitvah KGZS.

Skupščina se je zaključila ob 11.40! Po zaključku skupščine so se pričele delavnice na 
temo »Temeljni akt agrarne skupnosti a.s. in ZAgrS «, ki so jih sestavljali in pripravili
»Zakon o agrarnih skupnosti«, Andrej Hafner, MKGP);
»Temeljni akt agrarne skupnosti a.s. «(Damijan Pobega, Tine Premrl, ZPASS);
»Priročnik za uporabo Zakona o agrarnih skupnostih« (Gašper Cerar, KGZS).

Zapisnik sestavila: Petra Lamut Pavlič                                    
                                                      
                                                                                     
                                                                                                    Predsednik ZPASS

                                                                                                       Damijan Pobega

OVEROVATELJA ZAPISNIKA:

Silvester Sikošek

Ivan Dolenc

V Lukovici, 2. 4. 2016
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