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ZAPISNIK 
 

 

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

častnega razsodišča, ki je bila v torek, 17. 12. 2019 ob 18.00 uri v Ljubljani v prostorih 

gostilne Čad pod Rožnikom.  
 

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

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

Komac in Slavko Rabič. 

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

Prisotni člani ČR:  Marij Cah, Bojan Tavčar. 

Odsotni člani: Darko Rosič (opr.). 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 14. redne seje UO ZPASS, 

2. Potrditev zapisnika 13. redne seje UO ZPASS, 

3. Poročilo o strokovni ekskurziji ZPASS v Belo Krajino,  

4. Informacije o srečanjih s predstavniki MKGP, MF, MP, SVZ, KGZS in ZPASS glede 

reševanja problemov pri delovanju AS,  

5. Informacija z izobraževanja glede AS, ki ga je organizirala GV Založba,  

6. Sprejem novih članov, 

7. Razno. 

 

Predsednik pozdravi navzoče in povpraša o dnevnem redu. 

 

 

Ad 1. 
 

Soglasno je bil sprejet 1. sklep: 

UO ZPASS sprejme predlagani dnevni red 14. redne seje. 

 

 

Ad 2. 
 

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

Soglasno je bil sprejet 2. sklep: 

UO ZPASS potrdi zapisnik 13. redne seje UO ZPASS. 

 

 

Ad 3. 
 

Predsednik je podal poročilo o strokovni ekskurziji, ki se je je udeležilo rekordno število 

članov AS, saj je bilo skupaj z gostitelji čez 100 udeležencev. Obiskalo se je AS Sodevci in 

AS Krasinec v Beli Krajini. Pohvala predvsem Ireni Frankovič, ki je poskrbela za gladko 

izvedbo ekskurzije, vsem  v zadovoljstvo. Sekretar je poročilo dopolnil s finančnim poročilom 

izvedbe ekskurzije. Skupen strošek ekskurzije je bil 4.500,00 EUR, od tega se je za tri 
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avtobusne prevoze odštelo 2.100,00 EUR. Prispevki udeležencev so znašali 2.910,00, tako da 

je ZPASS za ekskurzijo iz svojih sredstev prispevala 1.600,00 EUR.  

 

Ad 4. 
 

ZPASS je na temo spremembe zakonodaje s področja delovanja AS imela s predstavniki 

države že 4. srečanje. Zadnjega srečanja, ki ga je v novembru gostila AS Divača, za kar gre 

zahvala Ivanu Dolencu, so se udeležili predstavniki MKGP, MF, MP, SVZ, KGZS in ZPASS. 

Predstavilo se jim je težave pri delovanju AS, predvsem s finančnega področja, dedovanja in 

vodenja zemljiške knjige. Na terenu se je še ogledalo pašnik, ki ga je AS Divača uredila pod 

visokonapetostnim daljnovodom. Srečanje je državni sekretar na MKGP dr. Podgoršek 

zaključil z obljubo, da bo MKGP ustanovila delovno skupino iz vseh sodelujočih deleženikov 

(MKGP 2 člana, MF 2 člana, MP 2 člana, ZPASS 2 člana, KGZS 2 člana). Skupina naj bi 

svoj predlog sprememb zakona naredila v roku 2 mesecev. Spremembe naj bi šle v smer, da bi 

AS dobile tudi za davčne namene status »pravne osebe«.   

 

Ad 5. 

 

Izobraževanja na temo agrarnih skupnosti, ki ga je organizirala GV Založba sta se udeležila iz 

ZPASS predsednik združenja in predsednik NO. Na izobraževanju so bile podane informacije 

o upravnih postopkih glede AS, dedovanju in izračunavanju nujnih deležev ter vodenju 

premoženja AS v zemljiški knjigi.    

 

Soglasno je bil sprejet 3. sklep: 

Predsednik napiše glavne povzetke izobraževanja, ki se pošlje vsem AS članicam 

ZPASS. 

 

Ad 6. 

Sprejem novih članov 

Sekretar je podal predlog za sprejem v ZPASS AS Kačjek – Luče, AS Dolnje Ležeče in AS 

Bodešče, ki so v letu 2019 podale prošnjo za članstvo. S sprejetjem novih AS bi v ZPASS 

bilo včlanjenih 101 AS.  

 

Soglasno je bil sprejet 4. sklep: 

V članstvo se sprejme AS Kačjek – Luče, AS Dolnje Ležeče in AS Bodešče.  

 

 

Ad 7. 

 

Razno 

Sekretar je izpostavil problematiko odkupovanja zemljišč AS s strani SIDG, s čimer prej ali 

slej pride do ukinjanja nekaterih AS.  

Tavčar je orisal, kako se dogovarjajo z občino za zmanjšanje njihovega deleža v AS in 

hkratno ureditvijo lastništva »javnih poti« in ekološkega otoka.  

Računovodkinja je izpostavila neplačevanje članarine, saj je neplačanih članarin za leto 2019 

v višini 2.890,00 EUR.  
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Predsednik je še povedal, da je na UE Koper za AS zadolžen strokovni delavec, ki vse 

postopke zbirokratizira in povzroča AS težave in dodatne stroške pri reševanju upravnih 

postopkov.     

Marij Cah je predlagal, da se najbolj prizadevnim članom ZPASS ob koncu leta v primerni 

obliki vsaj delno povrne stroške, ki so jih imeli zaradi aktivnosti za ZPASS.  

 

Soglasno je bil sprejet 5. sklep: 

Predsedniku, sekretarju in predsedniku NO se v obliki nadomestila v višini letne vinjete, 

delno površne stroške, ki so jih imeli z opravljanjem dela v ZPASS. V ta namen se 

nabavi 3 letne vinjete.  

 

 

 
 

Seja  je bila zaključena ob 2130 uri. 

 

 

 

 

 

    Zapisal                                                                            Predsednik 

Egon Rebec                                                                    Damijan Pobega 

 


