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ZAPISNIK 
 
VIII. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI 
SLOVENIJE (ZPASS), ki je bil v Čebelarskem domu v Brdu pri Lukovici dne, 30.3.2019 ob 9.30 
uri. 
 
 
Lista prisotnosti je priloga zapisniku. 
 
 

DNEVNI RED 

1. Otvoritev skupščine; 
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev 

zapisnika; 
3. Pozdravi gostov; 
4. Pregled Zapisnika VII. redne skupščine; 

5 .  Poročilo o delu, Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora in Poročilo častnega 

razsodišča za leto 2018; 

6. Program dela in finančni plan za leto 2019; 

7. Določitev članarine za leto 2018; 
8. Sprejem poslovnika o delu Nadzornega odbora ZPASS; 

9. Predstavitev predloga nove spletne strani ZPASS; 

10. Razno. 
 
1. točka 
Predsednik ZPASS Damjan Pobega pozdravi navzoče ter obrazloži potek skupščine in delavnic, ki 
bodo sledili skupščini. 
 
2. točka 
Predlagano je bilo delovno predsedstvo v sestavi: 
PREDSEDNIK:  Bojan Tavčar 
ČLAN:  Zmago Barič 
VERIFIKACIJSKA KOMISIJA: 
- Slavko Rabič 
- Mario Cah 
- Edvard Vičič 
OVEROVATELJA ZAPISNIKA: 
- Silvester Sikošek 
- Ivan Dolenc 
ZAPISNIKAR: Janko Rebernik 
 
SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red in potrdi delovno predsedstvo.  
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3. točka 
Navzoče najprej pozdravi predstavnik Agrarne skupnosti g. Karlo Grgič, Tržaška pokrajina iz 
zamejstva, nato g. Pino Klabjan iz Sindikata kmetov Slovenije in nazadnje še g. Andrej Hafner iz 
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. 
 
G. Vičič  poda poročilo verifikacijske komisije in pove, da je prisotnih 53 od skupnih 100 članic 
ZPASS, s čemer je zagotovljena sklepčnost. 
 
4. točka 
Predsedujoči prebere sklepe zadnje skupščine. Na zapisnik VII. redne skupščine ni bilo pripomb 
in tako smo soglasno sprejeli   
SKLEP:  Potrdi se zapisnik VII. skupščine ZPASS. 
 
5. točka 
Predsednik Damjan Pobega poda POROČILO O DELU UO ZPASS V LETU 2018, ki je priloga temu 
zapisniku.  
Nekaj poudarkov: 

- Člani UO so v preteklem letu imeli 3. redne in eno izredno razširjeno sejo skupaj s člani 
NO in ČR. 

- Lani je bila izpeljana redna skupščina ZPASS, kateri so sledile delavnice glede služnosti in 
o drugih pravicah na premoženju AS, predstavitev zakona o skupni lastnini v Italiji in 
novostih sodne prakse pri upravljanju AS. 

- Organizirana je bila strokovna ekskurzija k Urbarialni skupnosti Lendava. 
- Imeli smo stojnico na sejmu v Gornji Radgoni. 
- Vseskozi je potekalo svetovanje našim članom, bodisi preko telefonskih razgovorov ali 

po elektronski pošti. 
- Udeleževali smo se prireditev, obletnic, registracijskih zborov posameznih AS. 

 
UO je skrbno gospodaril s skupnimi finančnimi sredstvi. 
 
ZPASS ima v letu 2018 100 članov, ki predstavljajo AS v katere je včlanjeno najmanj 5600 
posameznikov, ki skupaj gospodarijo z najmanj 42000 hektarjev zemljišč v Sloveniji. 
 
UO ZPASS je po zadnji skupščini sprejel naslednje nove člane: Jože Bevčič, AS Štorije UO Sežana; 
AS Hrastovlje, UO Koper; Jože Mulej, AS Bodešče, UE Radovljica. Iz združenja sta izstopila dva 
člana. Zaradi neplačevanja članarine se izbriše 6 članov. 
 
Ga. Irena Frankovič obrazloži finančno poročilo. Glavna prihodka sta članarina in kotizacije. 
Skupni prihodek je bil lani 8.490,00 €. Presežek prihodkov nad odhodki je bil 2.606,56 €. Na 
računu je na dan 31.12.2018 9.561,20 €.  
 
G. Silvester Sikošek poda poročilo NO, ki se je v sestavi Sikošek, Mesner, Drešček sestal dne 
19.3.2019.  
 
Potekala je razprava o članstvu v Združenju, novih članih ter razlogih za izstop iz Združenja. 
Predvsem je potrebno preveriti razloge zakaj nekateri ne poravnajo obveznosti! G. Pobega 
poudari, da moramo voditi evidence o članih združenja oz.  predsednikih AS in predstavnikih AS 
v ZPASS. Do neke mere se pričakuje aktivnost članov in sodelovanje med člani AS. Pove tudi, da 
plačana članarina ni izključni pogoj za članstvo v Združenju. 
 
Častno razsodišče ni imelo predlogov za obravnavo in se ni sestalo.  
 
Na koncu se predsednik g. Damjan Pobega vsem članom UO in NO ter ČR zahvali za 
sodelovanje.  



 
SKLEP: Skupščina se je seznanila in potrjuje poročilo o delu ZPASS, finančno poročilo, poročilo 
nadzornega odbora ZPASS in poročilo častnega razsodišča ZPASS. Poročila so soglasno 
sprejeta. 
 
6. točka 
G. Damjan Pobega pove nekaj besed o programu dela za letošnje leto.  
Še naprej bo Združenje sodelovalo z MKGP, KGZS in drugimi organizacijami, nudilo bo pomoč 
članom pri reševanju problemov, poskušalo pridobivati nove člane in vzpodbujati dobro 
sodelovanje med člani. Izvedlo bo strokovno ekskurzijo, javljalo se bo na razpise in sodelovalo v 
evropskem projektu »rete di Citta – Europa ai Citadini« in s tem sodelovalo s pokrajino Emilia 
Romagno, ki je nosilka projekta. Poskušalo bo aktivno sodelovati na predvidenem dnevu 
odprtih vrat AS Slovenije v Divači. Potrebno bo še nekaj aktivnosti pri obnovi spletne strani 
Združenja. Klub širokemu polju aktivnosti, bo ostala varčna s svojimi sredstvi. Zapisniki bodo 
dostopni na spletni strani. Posebne strokovne literature o AS zaenkrat ni na razpolago. 
Prihodki in odhodki bodo v letu 2019 podobni kot preteklo leto. 
SKLEP: Skupščina sprejme predlagan program dela ZPASS in predlagan finančni plan za leto 
2019. 
 
7. točka 
Članarina naj ne bo pogoj za članstvo v združenju. 
SKLEP: Članarina za leto 2019 je 50,00 € za člana.  
 
8. točka 
Na podlagi določil statuta ZPASS mora vsak organ imeti svoj poslovnik. Tako je skupina z g. 
Sikoškem pripravila Poslovnik NO ZPASS, ki obsega 46. členov. Pojasni, da gre za delovanje treh 
članov NO. Bile so pripombe, da Poslovnika še niso uspeli pregledati, zato predsedujoči 
predlaga glasovanje o sprejetju le tega. 
SKLEP: Poslovnik se sprejme. Z 29 glasovi proti, sklep ni bil sprejet. 
 
9.točka 
Predstavitev g. E. Vičič in g. S. Sikošek. Nova spletna stran ZPASS je trenutno še v delu, vendar 
je že možno objavljati in dopolnjevati vsebine. Cena izdelave spletne strani in vzdrževanja je 
dokaj ugodna.  
 
10. točka 
Pod točko razno G. Damjan Pobega odgovarja na vprašanja, ki so jih poslali člani oziroma 
predstavniki AS na Skupščino. Gre za različno tematiko npr. o prodaji, nakupu ali zamenjavi 
zemljišč v lasti AS, namenski rabi zemljišč, registracijo po starem in novem zakonu, ali gre za 
solastnino ali za skupno lastnino, zastopanju, odmeri davka v primeru prodaje. Nadalje so bila 
vprašanja o članstvu v AS, podpornih članih, nakar predsednik Združenja odgovori: »AS so 
vezane na kraj in domačini sami določajo usodo svojega kraja.« 
 
Skupščino smo zaključili ob 11.35 uri. 
 
Zapisnikar        Predsednik 
Janko Rebernik       Damjan Pobega 
 
 
Overovatelja zapisnika 
Silvester Sikošek 
 
Ivan Dolenc 
 


