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ZAPISNIK 
 

19. seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega 

razsodišča, ki je bila v sredo, 14.10.2015 ob 17.00 uri v Ljubljani v prostorih KGZS, 

Celovška 135. 

 

Prisotni člani: Tine Premrl, Leopold Lamut, Jože Brudar, Irena Frankovič, Edvard Vičič, 

Damjan Pobega, Zmago Barič, Silvester Sikošek, Marij Cah, Ivan Dolenc in Bojan Tavčar.  

 

Odsotni člani: Darko Rosič, Vito Komac, Maks Klinar, Rajko Marenčič, Dušan Mesner, in 

Jasna Rajčevič 

  

Ostali prisotni: Rebec Egon 

 

Soglasno je bil sprejet dopolnjen predlagan naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 18. seje in pregled sklepov 

2. Sprejetje Zakona o Agrarnih Skupnostih 

3. Podpis pogodbe za internetno stran 

4. Razno ( AGRA, ekskurzija Slovaška, kongres planšarjev…) 

  

 
Ad 1. 

 

Predsednik je vprašal ali je kaj pripomb na zapisnik prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo 

pripomb. Sekretar je prebral sklepe sprejete na 18. seji in ugotovili smo, da so skoraj vsi 

sklepi realizirani, nekateri pa se še izvajajo. 

 

Soglasno je bil sprejet 1. sklep: 

Zapisnik 18. seje UO ZPASS je potrjen. 

 

 
Ad 2.  

 

Predsednik je predstavil dejanja izvedena v zvezi s sprejetjem ZAS. ZPASS je sodelovala pri 

pripravi zakona in ministrstvo je nekaj naših predlogov upoštevalo. Povedal je, da je bil zakon 

sprejet 2.10.2015. Predstavniki ZPASS so se nekajkrat sestali z nekaterimi poslanci in 

drugimi, ki bi lahko pomagali, da bi bili naši predlogi za amandmaje sprejeti in upoštevani v 

ZAS. Sestali smo se tudi z zamejci.  Sekretar je poslal predloge za amandmaje ga. Dimic in 

poslanskim skupinam ampak ni uspelo. Po nekaterih informacijah predvsem zato, ker minister 

ni bil naklonjen našim amandmajem. Nadalje se je razvila razprava o tem kaj nov ZAS 

prinaša in kako našim članom predstaviti nov ZAS. Podan je bil predlog, da se organizira 

strokovna srečanja. K sodelovanju naj se povabi ministrstvo in KGZS. Ministrstvo neke 

aktivnosti že izvaja. KGZS tudi. Povedano  je bilo, da imamo mi omejena finančna sredstva in 

da bi mogoče za predstavitev ZAS pridobili kakšna sredstva od ministrstva. Podan je bil 



 
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije 

Naslov: Milana Bajca 3, 5271 Vipava, E-naslov: info@agrarne.si , GSM: 031 221 788 

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

 

2 

 

predlog, da bi ZPASS pripravilo nekaj smernic kaj morajo AS, ki se bodo registrirale po 

novem ZAS-u spremeniti v svojih pravilih. V razpravi so sodelovali Jože, Silvester, Irena, 

Ivan, Edvard, Zmago, Leopold, Tine, Egon in Bojan. 

 

Soglasno je bil sprejet 2. sklep: 

Predsednik ZPASS se poveže z ministrstvom in KGZS, da se ugotovi ali bomo sodelovali 

ali bomo morali sami vse organizirati glede predstavitve in drugega v zvezi z ZAS-om. 

Članom poslati obvestilo o nadaljnjih dejavnostih v zvezi z novim ZAS-om. 

 
Ad 3. 

 

Sekretar se je dobil z g. Komacem, ki ureja našo internetno stran. Nekaj prispevkov je 

objavljenih. Zavod Inštitut Media Pro je poslal sporazum o sodelovanju v zvezi z internetno 

stranjo. V razpravi so sodelovali Tine, Irena, Leopold, Damjan in Bojan.  

 

Soglasno je bil sprejet 3. sklep: 

Sekretar pošlje odgovor in predlaga spremembe v sporazumu in predlaga znižanje cene 

glede na to, da na trgu konkurenca ponuja nižje cene. 
 

Ad 4. 

 

AGRA – Leopold je na AGRI v petek opremil stojnico. Prisoten je bil v nedeljo in 

ponedeljek. Obiskovalcem je predal cca 400 prospektov. Stojnico je obiskala vinska kraljica, 

minister, predstavniki združenja kmetov. 

Ekskurzija Slovaška – Na Slovaško se gre od 22.10.2015 do 25.10.2015 s kombijem, 9 

članov. Na prvi poziv se je odzvalo 8 članov, po roku pa še nekaj. Kombi vozi Tine Premrl. 

Kongres planšarjev – še vedno potekajo dogovarjanja glede kongresa naslednje leto. 

Novi člani – vlogo za včlanitev sta poslali AS Goriče in AS Zilje Balkovci 

 

Soglasno je bil sprejet 4. sklep: 

Sekretar gre na ekskurzijo kot predstavnik ZPASS. Plača se mu dnevnice in nočitve. 

Ko se pošlje članom obvestilo o nadaljnjih dejavnostih v zvezi z ZAS-om se jih pozove, 

da se pripravijo na naslednjo skupščino v začetku leta 2016, ki je volilna. Volili se bodo 

novi člani v organe ZPASS. AS Goriče in AS Zilje Balkovci izpolnjujeta pogoje za 

sprejem v ZPASS in skupščini se predlaga, da se jih sprejme v ZPASS. 

 

 

 
Seja  je bila zaključena ob 19.00 uri. 

 

 

Zapisal:                                                                             Predsednik 

 

Bojan Tavčar                                                                    Damjan Pobega 


