
 
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije 

Naslov: Milana Bajca 3, 5271 Vipava, E-naslov: info@agrarne.si  

Matična št.: 4042883, Davčna št.: 34637338, TRR pri Banki Koper: SI56 1010 0005 0813 542 

 
Spoštovani,  

vljudno vas vabim na IX. redno skupščino »Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«, ki bo v 

soboto, 4. septembra 2021 v lovskem domu LD Krvavec, na Štefanji Gori št. 36, 4207 Cerklje na Gorenjskem.  

Program: 

8.30 -9.30   REGISTRACIJA UDELEŽENCEV 

9:30 –          ZAČETEK  SKUPŠČINE ZPASS,  

DNEVNI RED  

1. Otvoritev skupščine; 

2. Pozdravi gostov; 

3. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in volilne komisije; 

4. Pregled zapisnika VIII. redne skupščine ZPASS; 

5. Poročili o delu, Finančni poročili, Poročili nadzornega odbora ter Poročili častnega razsodišča za leti 2019 in 2020; 

6. Volitve organov ZPASS; 

7. Programa dela in Finančna načrta za leti 2020 in 2021; 

8. Določitev članarine za leti 2020 in 2021; 

9. Sprememba statuta ZPASS; 

10. Predstavitev pripomb na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnosti;  

11. Razno.  

 

Po skupščini sledi kosilo in neformalno druženje. 
 

Število udeležencev vaše AS na skupščini nam sporočite do srede 1. 9. 2021 na elektronski naslov: 

info@agrarne.si ali po telefon na 051 344 880.  

V kolikor ste na ta dan zadržani, predlagamo, da za sodelovanje na skupščini pooblastite nekoga drugega iz 

vaše AS oz. nekoga izmed članov ZPASS.  

Kotizacijo za udeležbo na skupščini  v višini 12 €/udeleženca nakažite do srede do 1. 9. 2021 na na TRR: SI56 

1010 0005 0813 542 in dokazilo o plačilu prinesite na skupščino. Kot sklic se navede davčno številko AS. V 

skrajnem primeru bo možno plačilo tudi na sami skupščini. Prosimo vas, da to obvestilo razširite tudi med ostale 

agrarne skupnosti in jih povabite, da sodelujejo na naši skupščini!  
 

Navodilo za dostop do lovske koče LD Krvavec na Štefanji Gori št. 36: 

- iz ljubljanske smeri:  izvoz iz AC LJ – KR za Vodice, nadaljujemo v smeri Krvavec oziroma Spodnji Brnik, 

Cerklje na Gorenjskem, Grad, spodnja postaja gondole za Krvavec, nato levo v hrib proti Štefanji Gori. 

Na prvem razcepu zavijemo levo in za prvo hišo desno do lovske koče; 

- iz gorenjske smeri: izvoz KR vzhod, nadaljujemo v smeri Krvavec. Ostalo isto kot za ljubljansko smer. 

 

Zaradi nevarnosti okužbe z virusom COVID upoštevamo priporočila NIJZ (razkuževanje, uporaba mask v zaprtih 

prostorih, ustrezna medsebojna razdalja). 

 

Do takrat, lep pozdrav! 

 
  
 Damijan Pobega  
predsednik ZPASS 
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