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ZAPISNIK 

 

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

razsodišča, ki je bila v sredo, 3.7.2019 ob 17.00 uri v Ljubljani v prostorih Kmetijsko 

gozdarske zbornice Slovenije. 

 

Prisotni člani: Leopold Lamut, Damijan Pobega, Marko Kuhar, Boris Drešček, Edvard Vičič, 

Egon Rebec, Marij Cah, Dušan Mesner,  Ivan Dolenc,  Slavko Rabič,  Jože Brudar in Bojan 

Tavčar. 

 

Odsotni člani: Janko Rebernik, Vito Komac, Zmago Barič, Silvester Sikošek, Irena Frankovič 

in  Darko Rosič, 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 13. redne seje UO ZPASS, 

2. Potrditev zapisnika 12. redne seje UO ZPASS, 

3. Poročilo z VIII. skupščine ZPASS v letu 2019,  

4. Poročilo s sestanka na MKGP in z MKGP pri AS Rakitovec  

5. Nova spletna stran ZPASS, 

6. Priprava strokovne ekskurzije ZPASS v letu 2019,  

7. Razno. 

 

Ad 1. 

 

Soglasno je bil potrjen dnevni red. 

 

 

Ad 2. 

 

Razprave ni bilo. Zapisnik 12. redne seje je bil soglasno potrjen. 

 

Ad 3. 

 

Predsednik je podal poročilo o poteku skupščine ZPASS. Na skupščini poslovnik ni bil 

sprejet. Po skupščini so bile delavnice. Bila je predstavljena nova spletna stran. Pogostitev je 

bila v redu. Zaradi odsotnosti Irene ni bilo podano finančno poročilo o skupščini. Za 

naslednjo skupščino je potrebno pripraviti delavnice. V razpravi so sodelovali Damijan, Ivan 

in Bojan. Poročilo je bilo soglasno potrjeno. 

 

Ad 4. 

Na obisku na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bili Damijan, Egon in 

Silvester. Prisoten je bil državni sekretar MKGP in predstavnik njihove pravne službe. 

Prisoten je bil tudi predstavnik KGZ. Bilo je dogovorjeno, da bodo predstavniki MKGP prišli 

na ogled ene AS. Predsednik pove, da so bili na ogledu v AS Rakitovec in pri zamejcih. 

Prisoten je bil g. Hafner, g. Puntgartnik, državni sekretar, predstavnik ministrstva za finance 
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in predstavnik službe vlade RS. Ugotovljeno je bilo, da je največji problem FURS. Na 

ministrstvu bodo še pregledali zadeve in poskušali urediti preko vlade. ZPASS bo poslalo 

dopis na vlado. Vsi, ki so obiskali AS Rakitovec so obiskali tudi AS Dovje Mojstrana. Poleg 

je bila tudi državna sekretarka ministrstva za finance. FURS namerava urediti zadeve. 

Dogovorili se bodo tudi z ministrstvom za pravosodje saj nekatere AS poslujejo skoraj kot 

kmetije ali podjetja. Ugotovljeno je bilo, da so po AS različne zadeve. Do konca julija je 

potrebno poslati na ministrstvo vse probleme AS s predlogi rešitev. V razpravi so sodelovali 

Damijan, Slavko, Jože, Marij, Boris, Egon, Dušan, Ivan in Bojan.   

 

Ad 5. 

Sekretar pove, da je spletna stran prenovljena in deluje. Je moderna. Omogočena je uporaba 

tudi s pametnimi telefoni. Nekaj je še manjših napak, ki jih je potrebno odpraviti. Predlaga, da 

bi imela dostop do e-poštnega naslova info@agrarne.si on in Silvester, kar je bilo potrjeno. Za 

administratorja je bil potrjen Benjamin Vindiš. V razpravi so sodelovali Egon, Damijan, 

Boris, Dušan in Bojan. 

 

Ad 6. 

Predsednik je povedal, da je bila udeležba na dosedanjih ekskurzijah dobra in da so bile v 

redu izpeljane. Predlaga, da letos organiziramo ekskurzijo v Belo Krajino. Avtobusa bi šla iz 

Gorenjske in iz Primorske. V razpravi je bil predlagan naslednji program: dopoldan prihod v 

Belo Krajino in ogled ene AS. Po kosilu turistični ogled in kakšna vinarska ali kulinarična 

degustacija. Dogovorjeno je bilo, da se ekskurzija organizira 24.8.2019. Poleg tega je bil 

omenjen EU projekt Rete di Città - Europa ai Cittadini. Koordinator je sporočil, da je minilo 

že 120 dni a odločitve še ni. Vzeli so si še mesec dni za odločanje. Če bo projekt potrjen bo 

drugo leto v Divači ( v maju ) dan AS ( 2 dnevni ). Ekskurzijo organizirajo Damijan, Egon in 

Silvester. V razpravi so sodelovali Damijan. Dušan, Ivan in Marij. 

 

Ad 7. 

Leopold pove, da je ZPASS povabljena, da se 25.8.2019 udeleži na sejmu v Radgoni v halo 

C. Dogovorjeno je bilo, da ZPASS na sejmu zastopa Leopold. 

Leopold predlaga, da bi ZPASS naročila majice. Predlog ni bil sprejet. 

 

Seja  je bila zaključena ob 18.55 uri. 

 

Zapisal:                                                                             Predsednik 

Bojan Tavčar                                                                    Damijan Pobega 

 

 


