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ZAPISNIK 

 
IV. redne skupščine Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije z dne 28.03.2015 v 
Čebelarskem domu v Lukovici s pričetkom ob 10.30 uri. 
 
Seja se je pričela s polurnim zamikom zaradi nesklepčnosti v skladu s 5.točko Statuta ZPASS. 
 

Predsednik Damjan Pobega je odprl IV. redno skupščino. V uvodu je pozdravil vse prisotne in 

predlagal g. Bojana Tavčarja za predsedujočega delovnemu predsedstvu skupščine. 

 

Sklep št. 1: Za predsedujočega IV. skupščine se imenuje g. Bojan Tavčar s 28 glasovi za in 0 

glasovi proti. 

 

Ad. 1  

Predsedujoči je podal predlagani  dnevni red in prisotne pozval na morebitno dopolnitev le-tega.   
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 

 

S 27 glasov je bil sprejet naslednji predlagani dnevni red: 

 
1. Izvolitev predsedstva in delovnih teles 

2. Pozdravi gostov 

3. Potrditev zapisnika III. redne skupščine 

4. Poročilo o delu, Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora in Poročilo častnega razsodišča 

5. Sprejem novih članov 

6. Program dela za leto 2015, finančni plan za leto 2015 

7. Določitev članarine za leto 2015 

8. Razno 

 

Ad 1. 

 

Predsedujoči g. Bojan Tavčar je v delovna telesa predlagal naslednje člane:  

V delovno predsedstvo: Damjan Pobega in Tine Premrl 
Zapisnikar: Irena Frankovič 
Overovatelja zapisnika: Silvester Sikošek in Jože Brudar 
Verifikacijska in obenem tudi volilna komisija: Edvard Vičič, Leopold Lamut in Marij Cah. 
 
Predlagani v delovna telesa se sprejmejo v sledeči sestavi 

V DELOVNO PREDSEDSTVO SE  IMENUJEJO: 

- Bojan Tavčar , predsednik 

- Damjan Pobega  - član  

- Tine Premrl - član  

 

OVEROVATELJ ZAPISNIKA: 
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- Silvester Sikošek 

- Jože Brudar 

 

VERIFIKACIJSKA KOMISIJA  

- Edvard Vičič 

- Leopold Lamut in  
- Marij Cah 
 

ZAPISNIČARKA: 

- Irena Frankovič 

 
Sklep št. 2:Prisotni na skupščini so z 28 glasovi ZA, izvolili imenovane v delovna telesa. 
 
Predsedujoči g. Bojan Tavčar je predlagal, da se seja snema. Sprejme se sledeč  
Sklep št. 3: Seja se snema, sprejeto z 28 glasovi ZA. 
 
 
Ad.2 
Predsednik Zveze lastnikov gozdov g. Rajko Štefanič je izrazil željo, da se povezovanje obeh Zvez 
okrepi in skupno nastopa v zahtevah sprememb Zakona o gozdovih, zahtevah davčne razbremenitve 
pri davku na nepremičnine, katastrskem dohodku, nasprotuje novim obdavčitvam kot je davek na 
prirastek  v gozdu in drugim morebitnim novim obremenitvam … 
 
Predstavnik agrarne skupnosti iz zamejstva. srenj in jusov g. Vladimir Vremec se je zahvalil za 
pozornost in želi tvorno sodelovati pri oblikovanju programa dela. Ne izkoriščamo vseh možnosti 
pridobivanja sredstev. Novi zakon bi moral postaviti srenje oz. AS pred občino in ne dopustiti mešanje 
pojmov. Tradicija in norme so v srenjah v Italiji višje od Zakona. Sporočilo naših članov iz zamejstva je 
globoko in nam sporočajo da pravico si moramo vzet in vztrajati in vztrajati.  
 
Predstavnik Sindikatov kmetov Slovenije g. Pino Klabijan je opozoril na problem v državi Sloveniji, da 
70 % zasebnih lastnikov nima svojega predstavnika v Zavodu za gozdove in tako bo celoten naslednji 
mandat, ker postopek kandidature je že mimo.  
 
G. Edvard Vičič je podal poročilo verifikacijske komisije. 
Verifikacijska komisija je preverila in preštela prisotnost včlanjenih predstavnikov Agrarnih 
skupnosti. Poročilo in ugotovitve komisije je podal g. Edvard Vičič. 
Potrjenih je 78 predstavnikov starih članic in na novo se jih je včlanilo vključno z današnjim dnem 6 
predstavnikov AS. Vseh prisotnih je bilo na skupščini 27 predstavnikov AS starih članic in 2 
predstavnika novih . Skupaj 29 predstavnikov AS z glasovalno pravico ( do 5 točke 28, od 6 točke 30). 
Vseh trenutno včlanjenih predstavnikov AS v ZPASS je 84 . 
 
 
Ad. 3  
 
Zapisnik  je  bil objavljen na spletni strani ZPASS.  
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Sklep št. 4:  
S 28 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil  potrjen  zapisnik III. redne skupščine. 
 
Ad. 4 
 
Podano je bilo poročilo upravnega odbora, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo 
častnega razsodišča. 
 
POROČILO UPRAVNEGA ODBORA JE PODAL G. TINE PREMRL 
POROČILO NADZORNEGA ODBORA JE PODAL G. SILVESTER SIKOŠEK: 
POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA JE PODAL G. ZMAGO BARIČ: 
FINANČNO POROČILO JE podala ga. IRENA FRANKOVIČ: 
 
Vsa 4 poročila so priloga tega zapisnika. 
 
 
Sklep št. 5:   
S 24 glasovi ZA, 3 glasovi proti in 6 vzdržanimi glasovi so prisotni potrdili vsa štiri poročila. 
 
Ad. 5  
                                                       
 
Veljavne pristopnice so oddale sledeče AS:  
 
Zap.št. PREDSTAVNIK AGRARNE SKUPNOSTI 
1. LJUBNO OB SAVINJI 
2. HRUŠICA 
3. GRAJSKA VAS 
4. KASTELEC 
5. DANE KAČIČE POMED 
6. ZILJE  - BALKOVCI 
 

 Trenutno je včlanjenih predstavnikov AS  v ZPASS 78 in oddanih 6 veljavnih pristopnic.  
 
Sklep št. 6: Z 28 glasovi ZA, se sprejme nove predstavnike AS v članstvo ZPASS. 
 
ZPASS ima skupno 84 predstavnikov.  
 
 
 
Ad.6 
 

PROGRAM DELA  
1. ZPASS si bo še naprej prizadevalo, da bi nov ZAS, ki je šel že v medresorsko usklajevanje še 

dodatno izboljšali in da bo zakon skozi medresorsko usklajevanje ter državni zbor prišel tak kot si 
ga želimo 
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2. Po sprejemu ZAS bomo članom nudili podporo uvajanja določil zakona v vsakdanje delovanje AS 
3. Odprava nepravilnosti na področju cenitev nujnih deležev v zapuščinah premoženja AS 
4. Aktivno vključevanje v spremembe zakonodaje, ki se kakorkoli dotika delovanja AS 
5. Krepitev stikov s sorodnimi organizacijami 
6. Promocija ZPASS in pridobivanje novih članov 
7. Organizacija strokovne ekskurzije v tujino – Slovaška oz. Severna Italija 
8. Posodobitev spletne strani združenja  
9. Članstvu nuditi pravne in druge nasvete, ki nastopijo pri njihovem delovanju  
10. Prek organov upravljana izboljšati komunikacijo in pretok informacij do članstva 
11. Zavzemati se, da bi se vzpostavilo upravljanje krajinskega ali nacionalnega parka s strani AS in naj 

bi le-te dobile za delo sredstva 
12. Spodbujanje saditve medenih rastlin kot podpora čebelarjem 
13. Letno srečanje članov AS - organizator AS Kriška planina in AS  Jezerca 
 
Finančni plan  
Prihodki od članarin in prispevki članov se porabijo za pokrivanje stroškov nastalih z 
izvajanjem plana dela.  
 
Sklep št. 7:  S 29 glasovi ZA se sprejme program dela za leto 2015, ki ga je predlagal predsednik 
ZPASS z dopolnitvami, ki so bila podana na sami skupščini. 
Sklep št. 8: Sprejme se finančni plan, ki ga je podal sekretar ZPASS. 
 
Ad.7  
 
Predlog UO je, da  je članarina za leto 2015 v višini 50 EUR. 
 
Sklep št. 8: S 29 glasovi ZA je bilo sprejeto, da je članarina ZPASS za leto 2015  50 EUR in se poravna 
do 30. Maja 2014. 
 
 
Ad.8 
 
V tej točki so bile izpostavljene s strani gostov in članov nekateri skupni problemi, kateri se zaznavajo 
v AS in institucijami ki posegajo po skupni sveti zemlji, ki je last AS. 
 
 Potrebno je kadrovsko okrepiti združenje z novimi mlajšimi člani.  
Zakoni nastajajo iz potrebe, da se določeno področje uredi. AS imajo skupno lastnino, s katero 
upravljajo  JZ Nacionalni Triglavski park . Zakon o parkih ne zazna lastnikov, ki bi želeli upravljati v 
tem prostoru.  
Elektro podjetja prav tako upravljajo z dalnjovodi brez povračila odškodnin lastnikom. 
 
Zakon o gozdovih in Zakon o kmetijskih zemljiščih ….. potrebno biti pozoren na 5. člen, ki govori, da 
kaj gozd daje naj tudi vrača?   
 
Predvsem pa naj v združenju besedo PROSIM skušamo zamenjati z besedo ZAHTEVAMO.  
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Sklep št. 9: Sekretar pozove vse člane ZPASS da AS predstavijo svoj problem in predlagajo  ali 
nakažejo način reševanja problema. ZPASS pa se vključi v delo in reševanje teh problemov. 
 
Skupščina se je zaključila ob 12.00 uri  
 
Po zaključku občnega zbora je sledila predstavitev magisterske naloge »Pravni položaj agrarnih 
skupnosti«  ga. Vesne Ravnik Koprivec in nato je g. Andrej Hafner predstavil ZAS in odgovarjal na 
vprašanja predstavnikov AS.   
 
Zapisnik sestavila: Irena Frankovič      Predsednik ZPASS: 
           Damjan Pobega 
 
OVEROVATELJA ZAPISNIKA: 
 
 
 
Silvester SIKOŠEK 
 
 
 
Jože Brudar 
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