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ZAPISNIK 
 

 

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

častnega razsodišča, ki je bila v torek, 25. 2. 2020 ob 17.00 uri v Ljubljani v prostorih 

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.  
 

Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Jože Brudar, Leopold Lamut, Zmago Barič, Marko 

Kuhar, Egon Rebec, Ivan Dolenc, Irena Frankovič, in Slavko Rabič. 

Prisotni člani NO: Silvester Sikošek in Boris Drešček. 

Prisotni člani ČR:  Marij Cah.  

Odsotni člani: Darko Rosič (opr.), Edvard Vičič, Janko Rebernik (opr.), Dušan Mesner (opr.),  

Vito Komac in Bojan Tavčar (opr.). 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 15. redne seje UO ZPASS, 

2. Potrditev zapisnika 14. redne seje UO ZPASS, 

3. Poročilo s sestanka s SIDG d.o.o. in MKGP glede nakupa države deležev v agrarnih 

skupnostih,  

4. Priprava na redno letno skupščino,  

5. Razno. 

 

Predsednik pozdravi navzoče in povpraša o dnevnem redu. Zraven še poudarit, da je glavna 

tema seje priprava na redno letno skupščino, ki je volilna. 

 

 

Ad 1. 
 

Soglasno je bil sprejet 1. sklep: 

UO ZPASS sprejme predlagani dnevni red 15. redne seje UO ZPASS. 

 

 

Ad 2. 
 

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

Soglasno je bil sprejet 2. sklep: 

UO ZPASS potrdi zapisnik 14. redne seje UO ZPASS. 

 

 

Ad 3. 
 

Predsednik je povedal, da je ZPASS zaradi informacije o novačenju in nakupu Republike 

Slovenije deležev v AS poslala dopis na SIDG d.o.o. in MKGP, da to ni v skladu z načeli 

ZPASS. Zaradi dopisa je predsednik podal izjavo za Radio Ognjišče, Radio Slovenija 1 in 

kmetijsko oddajo »Ljudje in zemlja«. MKGP je nato sklical sestanek, kjer so prisotni s strani 

SIDG in MKGP predvsem zagovarjali pravilnost takega početja. Tako naj bi SIDG d.o.o. za 
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Republiko Slovenijo še naprej kupoval deleže v AS, ne bi pa več novačil za prodajo deležev 

pri članih AS.  

Drešček pove, da v AS Livek ima RS tri deleže, ker so se dediči odpovedali dediščini v AS. 

Zaradi šlamparije na UE Tolmin, se v ZK ne vpisuje zaznamb, da gre za AS.  

Po mnenju predsednika, bi morale vse AS zahtevati od ZK, da se vpiše zaznamba, da gre za 

AS. Pri AS Kastelec je občina prenesla svoj delež na RS, sedaj so dosegli, da se je ta delež 

ponovno prenesel na Občino Koper. 

Predsednik je absolutno proti, da se država vmešava v delovanje AS in kupuje deleže v AS. 

Lemut meni, da država tudi na drugih področjih pritiska na AS. Pri vdrževanju gozdnih 

prometnic, namreč AS plačuje pristojbino, sama vzdržuje gozdne vlake in ceste, zraven tega 

pa še dobiva odločbe ZGS, da mora vzdrževati gozdne prometnice oziroma vzpostaviti 

prvotno stanje. 

Irena poudari, da je potrebno nadaljevati z razvojem AS in prekiniti z odkupovanjem deležev 

v AS s strani RS. AS namreč držijo vasi skupaj. Vasi pa so v današnjem času zelo ranljive 

skupine. Denar za nakupe teh deležev naj rajši vlagajo v gozdove, še posebej v gozdne 

prometnice.  

Brudar je povedal, da je potrebno upoštevati 3. člen ZAgS, ki pravi, da je namen agrarne 

skupnosti zagotavljanje upravljanja s premoženjem članov, trajno gospodarjenje s kmetijskimi 

in gozdnimi zemljišči, skupno uresničevanje interesov prebivalcev na podeželju, ohranjanje 

poseljenosti in običajev na podeželju ter razvoj podeželja. Država se je lotila AS preveč 

posplošeno. 

Rabič je dodal, da je nujno urediti davčne zadeve AS, če ne bodo člani tudi zaradi davkov 

prodajali svoje deleže.  

Predsednik je podal informacijo, da sta na MKGP ustanovljeni dve delovni skupini. Ena naj bi 

spremljala izvajanje ZAgS, druga pa poiskala rešitve glede davkov in vpisov v zemljiško 

knjigo. V obeh zastopata ZPASS predsednik in Sikošek. Na naslednjem sestanku delovne 

skupine bi moral ZPASS predstaviti svoja stališča.  

Sikošek pove, da je v začetku marca sestanek delovne skupine za spremljanje izvajanja ZAgS. 

Ponovno bo potrebno opozoriti na davčne probleme, nevodenje registra AS in da je samo 30 

AS registrirano po novem.  

 

Soglasno je bil sprejet 3. sklep: 

ZPASS nasprotuje nakupu delež v AS s strani Republike Slovenije. 

ZPASS se zavzema za spremembo zakonodaje s področja AS, da bi AS lahko normalno 

delovale in s svojim premoženjem normalno gospodarile v skladu s svojim poslanstvom.  

 

Ad 4. 
 

Predsednik: začeti je potrebno s pripravami na letošnjo skupščino, ki je volilna. V ta namen 

bomo imeli v marcu še eno sejo. Predsednik bo skupaj s sekretarjem pripravil poročila o 

delovanju ZPASS v letu 2019 in program dela za 2020. Irena bo pripravila finančno poročilo 

za 2019 in finančni plan za 2020.  

Irena je povedala, da so nekatere AS preplačale članarine ali kotizacije in predlaga, da 

sredstva ostanejo se na računu ZPASS in se preknižijo pod ostale prihodke.  
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Soglasno je bil sprejet 4. sklep: 

Preplačane članarine in kotizacije ostanejo na računu ZPASS in se knjižijo kot ostali 

prihodki. Na skupščini se AS, ki so preplačale članarino, opomni o preplačilu.   

 

Predsednik pove, da je z AJPESA dobil opozorilo, da za leto 2018 ZPASS ni oddal poročila.  

Predlaga, da naj bi skupščina bila 28. marca ali 4. aprila v Čebelarskem domu na Brdu pri 

Lukovici. Vičič naj bi preveril zasedenost in rezerviral prostor. Zadolžitve bodo točno 

določene na naslednji seji in naj bi bile takšne kot na prejšnjih skupščinah. Izrazil je željo, naj 

bi za nove organe ZPASS kandidirali člani AS, ki že sedaj opravljajo te funkcije, ker se mu 

zdi, da je sedanja ekipa zelo dobra, razen mogoče nekaterih, ki se zelo redko udeležujejo sej. 

Tudi sam je pripravljen še naprej opravljati sedanjo funkcijo. Volilna komisija naj bi bila ista 

kot pred 4 leti, določila se bo na naslednji seji. Na skupščini naj bi bilo predavanje o prometu 

s članskimi deleži AS (predsednik) in še kaj. Mogoče bi na skupščini spremenili tudi statut 

zaradi problemov z naslovom ZPASS, ki je še vedno na naslovu pokojnega Tineta v Vipavi.  

Sekretar je predlagal, da bi predavanje imela tudi dr. Bogatajeva, ki je delala raziskavo glede 

sanacije gozdov po žledolomu v lasti agrarnih skupnosti na Notranjskem. 

Cah Marij je povedal, da ne bo več sodeloval z ZPASS, ima pa nadomestnega kandidata, v 

kolikor se ZPASS s tem strinja.  

Rabič je poudaril, da je potrebno na vabilu za skupščino navesti, da je skupščina sklepčna, če 

je po preteku pol ure od začetka prisotnih najmanj petina članov.  

 

Soglasno je bil sprejet 5. sklep: 

Redna letna skupščina ZPASS bo v Čebelarskem domu na Brdu pri Lukovici, 

predvidoma 4. aprila 2020, z rezervnim datumom 28. marec 2020. Na skupščini bosta 

dve predavanji s strani predsednika in dr. Bogatajeve. Točen seznam zadolžitev, tudi 

glede volitev bo določen na naslednji seji, ki bo med 15. in 20. marcem 2020. 

 

Soglasno je bil sprejet 6. sklep: 

Spremeni se statut ZPASS. Nov naslov ZPASS bo na naslovu generalnega sekretarja. 

Spremeni se tudi 40. člen, kjer se doda, da je naloga UO tudi odločanje o spremembi 

naslova sedeža ZPASS.   

 

 

Ad 5. 

 

Razno 

Rabič je povedal, da so na Ministrstvo za finance poslali dopis glede vračila dohodnine in z 

MF so obljubili, da bodo odgovorili v mesecu marcu.  

 

 

Seja  je bila zaključena ob 1950 uri. 

 

 

 

    Zapisal                                                                            Predsednik 

Egon Rebec                                                                    Damijan Pobega 

 


