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ZAPISNIK 
 

 

12. redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in 

častnega razsodišča, ki je bila v torek, 19. 3. 2019 ob 17.00 uri v Ljubljani v prostorih 

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.  
 

Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Jože Brudar, Leopold Lamut, Edvard Vičič, Zmago 

Barič, Marko Kuhar, Egon Rebec. Ivan Dolenc, Irena Frankovič, Janko Rebernik in Slavko 

Rabič. 

Prisotni člani NO: Silvester Sikošek, Dušan Mesner in Boris Drešček. 

Prisotni člani ČR:  Marij Cah. 

Odsotni člani: Bojan Tavčar (opr.), Darko Rosič (opr.) in Vito Komac. 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 12. redne seje UO ZPASS, 

2. Potrditev zapisnika 11. redne seje UO ZPASS, 

3. Priprava na letno skupščino ZPASS v letu 2019 (poročilo o delu ZPASS v letu 2018, 

finančno poročilo ZPASS za leto 2018, program dela ZPASS za 2019, izbris članov 

ZPASS),  

4. Priprava nove spletne strani, 

5. Razno. 

 

Predsednik pozdravi navzoče in povpraša o dnevnem redu. 

 

 

Ad 1. 
 

Soglasno je bil sprejet 1. sklep: 

UO ZPASS sprejme predlagani dnevni red 12. redne seje. 

 

 

Ad 2. 
 

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

Soglasno je bil sprejet 2. sklep: 

UO ZPASS potrdi zapisnik 11. redne seje UO ZPASS. 

 

 

Ad 3. 
 

Predsednik pove, da bo skupščina 30. marca v Lukovici z začetkom ob 9:30. Prijava 

udeležencev se bo začela ob 8:30. Na skupščini se bo poudarilo problem pri implementaciji 

zakonodaje ter tudi nezadovoljstvo z delom MKGP na področju AS. Tako AS kot tudi MKGP 

ima težave z Ministrstvom za finance in FURS-om, pa tudi z zemljiško knjigo. Podal je 

primer Občine Pivka, kako vzgledno sodeluje z AS in se udeležuje vseh sestankov AS. Irena 

pove primer, ko občina plačuje članarino za AS Grajska vas.  Predsednik predstavi delo v letu 
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2018 (skupščina, ekskurzija, osebna svetovanja, seje UO, spletna stran). Predstavi tudi kaj se 

bo delalo v letu 2019. Program naj bi bil podoben lanskemu pri čemer se upa, da bo prijava 

italijanskega partnerja na evropski projekt »Mreženje prebivalcev evropskih mest« uspešna in 

da bo ZPASS tako navezala stike z AS iz Italije, Avstrije in Hrvaške. Želja je, da bi 1 član UO 

tekoče pregledoval razpise za evropske projekte. Rešiti je tudi potrebno finančni vidik 

poslovanja AS in v ta namen organizirati sestanek z MF, ob pomoči MKGP. Dobro bi bilo, da 

bi s to problematiko seznanili tudi predsednika vlade. Predsednik je še omenil nacionalizacijo 

premoženja slovenskih AS na Hrvaškem in možnost, da se nekaterim AS, ki nimajo 

prihodkov, članarina odpiše.  

G. Sikošek je predstavil poročilo NO. NO ni ugotovil nepravilnosti pri vodenju ZPASS. 

Generalni sekretar poda poročilo o registru članov v ZPASS, v katerega je včlanjenih 105 AS, 

19 AS ni plačalo članarine za leto 2018, od tega jih 9 ni plačalo članarine tudi za leto 2017. 

NO priporoča izbris članov, ki niso plačali članarine 2 leti in več. G. Drešček je izrazil 

zaskrbljenost zaradi velikega števila AS (17 %), ki ne plačujejo članarine. NO predlaga tudi, 

da se na skupščino uvrsti točka »Sprejem poslovnika za delo NO«. Poslovnik naj bi v letu 

2019 izdelali tudi za delo UO, ČR in generalnega sekretarja. Podan je predlog, da bi AS na 

ZPASS pošiljali izvlečke zapisnikov sestankov, o čemer so imeli člani UO različna mnenja. 

Predsednik še omeni, da ima stik z AS Dobrovnik, ki jo bo v bodočnosti tudi obiskal in 

predstavil delo ZPASS. Za bodočnost bi bilo morda dobro, da bi ponovno organizirali po 

območjih nekatere predstavitve dela in organiziranja AS.  

Ga. Frankovič poda finančno poročilo. Prihodkov ZPASS v letu 2018 je bilo 8.990,00 EUR, 

odhodkov za 6384,00 Eur, tako je v letu 2018 ostalo neporabljenih za 2606,00 EUR finančnih 

sredstev. Na današnji dan ima ZPASS na računu 8727,82 EUR. Ženi pokojnega Tineta se bo 

nakazalo še preostalih 280,00 EUR, ki so jih AS nakazale na račun ZPASS.  

G. Dolenc predstavi sklepanje pogodbe z DARS-om za odkup zemljišč, ki zaradi avtoceste 

nimajo dostopa.  

Na delavnicah na skupščini bosta sodelovala predsednik s predstavitvijo zapuščinskega 

postopka za člane AS ter mag. Andrej Hafner z MKGP glede analize AS o sprejetju novega 

zakona in vizije, kako naprej. V okviru tretje delavnice naj bi se predstavilo konkreten primer 

delovanja AS, ki so se registrirale po novem zakonu.    
 

 

Soglasno je bil sprejet 3. sklep: 

Sprejme se predlog poročila o delu ZPASS v letu 2018, 

 

Soglasno je bil sprejet 4. sklep: 

Sprejme se predlog finančnega poročila ZPASS v letu 2018, 

 

Soglasno je bil sprejet 5. sklep: 

Sprejme se predlog plana dela ZPASS v letu 2019, 

 

Soglasno je bil sprejet 6. sklep: 

Skupščina bo 30. marca 2019 v Čebelarskem domu na Lukovici z začetkom ob 9:30. Za 

projekcijo bo poskrbel Silvester Šikošek, predloge pa pripravi Egon Rebec. Leopold 

Lamut bo skupščino snemal. Kotizacija v višini 10 EUR, naj bi se plačevala na TRR 

ZPASS, kar mora biti navedeno na vabilu. Z vabilom se člane pozove, da posredujejo 

morebitna vprašanja, ki se jih bo razjasnilo na skupščini.  
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Predlogi za organe skupščine:  

- skupščini bo predsedoval in jo vodil Bojan Tavčar, 

- zapisnikar bo Janko Rebernik,  

- verifikacijska komisija: Marij Cah, Edvard Vičič in Slavko Rabič, 

- overovatelja zapisnika: Silvester Šikošek in Ivan Dolenc.  

Na vstopnem mestu, kjer se bo registriralo udeleženca bosta Irena Frankovič in Ivan 

Dolenc. Na skupščino se povabi iste kot lansko leto, zraven pa še AS Dobrovnik, 

Združenje občin in  Občino Pivko.   

 

Soglasno je bil sprejet 7. sklep: 

ZPASS za predsednika in računovodske storitve naroči dva žiga ZPASS. 

 

Ad 4. 

Predsednik pove, da je v izdelavi nova spletna stran. Izdelovalec je poslal vzorec generalnemu 

sekretarju, ki je sporočilo posredoval vsem članom organom, vendar ni bilo nobene povratne 

informacije, zato izdelovalec še čaka.  

 

Soglasno je bil sprejet 8. sklep: 

Izdelovalec naj dokonča osnutek spletne strani, ki naj bi bil predstavljen na skupščini.  

 

 

Ad 5. 

Pod točko razno je g. Rabič predstavil obisk pri državnem sekretarju, ki so mu predstavili 

probleme AS Dovje Mojstrana pri upravljanju AS gospodarjenju s premoženjem AS. S 

problematiko se bo po sestanku z kmetijsko ministrico seznanilo verjetno tudi predsednika 

vlade.  

 

 

 
 

Seja  je bila zaključena ob 19
15

 uri. 

 

 

 

 

 

    Zapisal                                                                            Predsednik 

Egon Rebec                                                                    Damijan Pobega 

 


