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ZAPISNIK 
 

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

razsodišča, ki je bila v četrtek, 22.6.2017 ob 17.00 uri v Ljubljani v prostorih Zadružne zveze 

Slovenije. 

 

Prisotni člani: Leopold Lamut, Ivan Dolenc, Damjan Pobega, Zmago Barič, Silvester Sikošek, 

Marko Kuhar, Boris Drešček, Edvard Vičič, Janko Rebernik, Egon Rebec  in Bojan Tavčar. 

 

Odsotni člani: Jože Brudar, Dušan Mesner, Marij Cah, Vito Komac, Irena Frankovič, Darko 

Rosič in Slavko Rabič 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 6. redne seje UO ZPASS, 

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje UO ZPASS, 

3. Poročilo VI. redne skupščine ZPASS, 

4. Novosti pri zakonodaji in sodni praksi s področja agrarnih skupnosti, 

5. Organizacija strokovne ekskurzije v letu 2017, 

6. Razno. 

 
 
Ad 1. 

 

Soglasno je bil sprejet 1. sklep: 

Predlagan dnevni red 6. seje UO ZPASS je sprejet. 
 

 

Ad 2. 

 

Predsednik je v razpravi ugotovil, da na zapisnik ni pripomb. 

 

Soglasno je bil sprejet 2. sklep: 

Zapisnik 5. seje UO ZPASS je potrjen. 
 

 

Ad 3. 

Predsednik je podal  poročilo o skupščini in poudaril, da smo morali počakati 30 minut, da je 

bila skupščina sklepčna. Skupščina je bila organizacijsko v redu izpeljana. Na anslednji 

skupščini moramo paziti kako bomo naročali pijačo pri obroku. Pohvalil je delavnico – 

praktični primeri registracije AS po novem Zakonu o agrarnih skupnosti. Predlagal je, da bi 

skupščino tudi v bodoče organizirali tako kot doslej, pred skupščino pa se moramo na njo 

pripraviti še bolje kot doslej, da bo potekala nemoteno. Povedano je bilo še, da je bila na 

Upravni Enoti vložena sprememba statuta in se čaka na odločbo. 

V razpravi so sodelovali: Damjan, Egon, Silvester, Zmago, Leopold in Bojan. 
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Ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 

 

 
Ad 4. 

 

Predsednik pove, da je v zadnjem času nekaj nove sodne prakse. Sodišča upoštevajo novelo 

glede vrednosti nujnega deleža. Izpostavil je primer AS Črni Kal. Ugotavlja, da se sedaj ne bi 

smelo zgoditi, da nihče ne bi hotel dedovati premoženja AS. Pove, da kar dobi občina ne 

plača nujnega deleža. Pri dedovanjih se za AS registrirane po starem zakonu uporablja star 

zakon, za AS registrirane po novem zakonu pa nov zakon. Nov zakon velja tudi za AS 

registrirane po starem zakonu za člane, ki so umrli po sprejemu novega zakona. Navedel je, 

da nekatera sodišča še vedno ne delujejo pravilno. 

V Razpravi so sodelovali: Damjan, Leopold, Silvester, Ivan, Boris in Marko. 

 

Ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 

 

 
Ad 5. 

 

Predsednik je kar odprl razpravo in pozval naj se podajo predlogi za destinacijo letošnje 

ekskurzije. Podani sta bili 2 destinaciji: Posočje in Slovenska Istra s kraškim robom. 

Ekskurzija naj bi vsebovala obisk in predstavitev vsaj ene AS, ogled kakšne turistične 

zanimivosti in kosilo. Večina razpravljalcev, je bila za organizacijo ekskurzije v Posočje. 

Vseeno je bilo dogovorjeno, da pripravijo člani iz Severno Primorskega dela in člani iz Južno 

Primorskega dela Slovenije predlog ekskurzije. Predlagano je bilo, da je ekskurzija 26.8.2017. 

V Razpravi so sodelovali vsi prisotni. 

 

Soglasno je bil sprejet 3. sklep: 

Strokovna ekskurzija se organizira 26.8.2017. 
 

 

Ad 6. 

 

Najprej je bilo predlagano, da se glede tega kdo je letos plačal članarino to preveri konec 

poletja/začetek jeseni in se tiste, ki še niso plačali pozove, da plačajo. 

Leopold je želel pojasnila glede razpisov, ki so bili v zvezi z PRP. Egon je najprej povedal, da 

je odvisno za kateri projekt gre. Za vlake lahko, sedaj pa tudi za zaraščenost, nosilec pa je 

predsednik AS. Boris je pojasnil, da imajo probleme z notarjem zaradi 21. člena zakona. 

Damjan je obljubil, da se bo glede 21. Člena pogovoril z g. Hafnerjem. Poleg tega je še 

razložil kako sodišča izračunajo nujni delež pri dedovanju. Zmago je povedal, da so 

registrirani po novem zakonu. Sedaj imajo problem, ker ne morejo odtujiti ene parcele. 

Damjan pove, da smo dobili 2 prijavnici v članstvo. 

V Razpravi so sodelovali vsi prisotni. 
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Soglasno je bil sprejet 4. sklep: 

AS Selce in AS Gornji Suhor izpolnjujejo pogoje za včlanitev v ZPASS zato se skupščini 

predlaga, da njihove predstavnike sprejme v ZPASS.  
 

Seja  je bila zaključena ob 19.00 uri. 

 

Zapisal:                                                                             Predsednik 

Bojan Tavčar                                                                    Damjan Pobega 

 

 


