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ZAPISNIK 
 

 

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

častnega razsodišča, ki je bila v četrtek, 1. 7. 2021 ob 18:30 uri v Divači v prostorih Ivana 

Dolenca, člana UO.   
 

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

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

Prisotni člani NO: Silvester Sikošek in Boris Drešček. 

Prisotni člani ČR:  Marij Cah, Darko Rosič in  Bojan Tavčar. 

Odsotni člani: Edvard Vičič (opr.), Dušan Mesner (opr.) in  Vito Komac (opr.). 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 16. redne seje UO ZPASS, 

2. Potrditev zapisnika 15. redne seje UO ZPASS, 

3. Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnosti, 

4. Dogovor glede letne skupščine 2021, 

5. Razno. 

 

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

tema seje priprava na redno letno skupščino, ki je volilna, ter priprava pripomb na Osnutek 

zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih. 

 

 

Ad 1. 
 

Soglasno je bil sprejet 1. sklep: 

UO ZPASS sprejme predlagani dnevni red 16. 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 15. redne seje UO ZPASS. 

 

 

Ad 3. 
 

Predsednik je povedal, da je v proceduri osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o agrarnih skupnostih. ZPASS je na MKGP že konec 2020 poslala svoje predloge 

sprememb zakona o agrarnih skupnosti. Z MKGP in Ministrstvom za finance je potem imela 

tudi posebnem sestanek glede rešitve davčne problematiki, vendar v osnutku novega zakona v 

veliki meri niso upoštevani predlogi ZPASS za rešitev temeljnih problemov AS. Dobrodošla 

je rešitev glede ustanavljanja novih agrarnih skupnosti, ki se niso mogle registrirati po 
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ZPVAS, omejitve pri razpolaganju s solastniškim deležem, deloma tudi napredek, da 

predsednik v nekaterih davčnih postopkih zastopa vse člane AS.  

Rabič je povedal, da glede registracije po ZAgS v dveh letih, AS Dovje Mojstrana zagotovo 

ne bo mogla v tem roku urediti niti dediščinskih postopkov.   

Brudar je omenil, da tudi v s tem zakonom ni urejenega vprašanja glede premoženja, ki je bilo 

vrnjeno po ZDen, ki ne pozna agrarnih skupnosti, in bi bilo za rešitev tega vprašanja dopolniti 

2. člen ZAgS.  

Drešček je zadovoljen z napredkom, da AS v davčnih postopkih glede prometa z 

nepremičninami AS zastopa vse člane predsednik AS. 

Dolenc je poudaril, da imajo vse AS TRR in davčno številko in nov fiduciarni račun ne pride 

v poštev. 

Predsednik je še povedal, da ni rešeno še vprašanje glede določitve vrednosti premoženja za 

določitev sodnih taks in davka na dediščine, ki lahko v AS, ki imajo po GURSU veliko 

vrednost in malo članov, le te znašajo znatne zneske, ki odvračajo dediče od sprejemanja 

dediščine AS oziroma od članstva v AS. Problemi so prav tako pri stroških za pridobitev 

potrdil o namenski rabi zemljišč, ki v primerih velikega števila parcel v AS, prav tako znašajo 

nesorazmerno visok strošek. Prav tako ni rešeno upravljanje deležev, ki so v lasti občin.  

Rebec je k temu dodal, da je bistvo AS ravno v tem, da so nekoč občine dala ta zemljišča 

(gemeinde, jus, komunele, urbariali) v upravljanje vasem oziroma hišam (hišne številke) za 

ohranjanje in razvoj vasi, sedaj pa v nekaterih AS občine nastopajo kot enakopraven član AS 

in zastopajo zgolj svoj interes, ki ni vedno povezan z vasjo.  

Predsednik je dodal, da se MKGP do sedaj ni dokazalo pri vodenju registra AS. V register AS 

po novem ZAgS je po MKGP registriranih 17 AS, čeprav jih je dejansko blizu 30.  

Rebec je k temu dodal, da bi na ravni države nujno morali dobiti strokovnjaka, ki bi se 

ukvarjal z AS.          

Predsednik: davčni vidik ni rešen. Ni jasno, kaj pomeni opravljanje dejavnosti. Ni jasno kako 

se bo obdavčilo npr. oddajanje zemljišč v najem, prihodke od pobiranja parkirnin (Kuhar).  

 

     

Soglasno je bil sprejet 3. sklep: 

Predlagani Zakon o spremembah in dopolnitvah ZAgS ne rešuje temeljnih problemov 

delovanja in ohranjanja AS, zato se ga v celoti ne podpira. Nerešen je davčni vidik AS. 

Ne podpira se časovni okvir za registracijo vseh AS po ZAgS v roku 2 let in izbris AS, ki 

se v tem roku ne bodo registrirale. Nerešeno je vprašanje določitve vrednosti 

premoženja AS za določitev sodnih taks in višine davka na dediščino. Nerešeno je 

vprašanje upravljanja deležev v lasti občin. Do AS se postavlja samo zahteve, ne nudi pa 

se jim nikakršne strokovne pomoči.  

Na osnutek Zakon o spremembah in dopolnitvah ZAgS bosta predsednik in tajnih 

pripravila pripombe, s katerimi bodo seznanjeni vsi člani odborov ZPASS, in z nimi 

seznanila MKGP.   

 

 

Ad 4. 
 

Predsednik je povedal, da se je potrebno odločiti glede izvedbe letošnje redne skupščine 

ZPASS, ki je volilna. Danes se je potrebno odločiti glede datuma izvedbe skupščine. Predtem 

pa bo potrebno sklicati še sejo UO, na kateri se bo potrdilo vsa poročila, pripravilo kandidatne 
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liste ter plan dela za leto 2021.  Strokovne ekskurzije pa se letos ne bo organiziralo zaradi 

velikega tveganja glede epidemioloških razmer. Raje se bo pripravilo skupščino v nekakšni 

obliki piknika. 

Tavčar je predlagal, da bi bila skupščina v prvem tednu septembra, s čimer se je večina 

prisotnih strinjala.  

Marko Kuhar je predlagal, da bi lahko skupščina bila v lovski koči na Štefanji gori, kjer je 

dovolj prostora, tudi pokritega za primer dežja, kar se bilo sprejemljivo za vse udeležence 

seje. Za postrežbo ima lovska družina urejeno pogodbeno razmerje z izvajalcem gostinskih 

storitev.    

Predsednik je še predlagal, da bi za leti 2020 in 2021 pobrali le eno letno članarino, ker v teh 

dveh letih ni bilo posebnih aktivnosti, ugodno pa je tudi stanje na računu ZPASS. Tistim pa, 

ki so že plačali obe članarini, pa bi se to upoštevalo za naprej.  

 

Soglasno je bil sprejet 4. sklep: 

UO ZPASS določi izvedbo redne letne skupščine za leto 2021 v soboto, 4. septembra 

2021, z rezervnim datumom 11. septembra 2021, v lovski koči na Štefanji gori. Vse člane 

se obvesti glede predlogov za kandidate za nove člane UO, NO in ČR.  

 

Soglasno je bil sprejet 5. sklep: 

Za leti 2020 in 2021 agrarne skupnosti plačajo le eno članarino ZPASS. Kdor je že 

plačal članarino za leto 2020 in tudi za leto 2021, ima v dobrem članarino za leto 2022.  

 
 

 

Ad 4. 

Pod to točko ni bilo razprave.  

 

 

Seja  je bila zaključena ob 2200 uri. 

 

 

 

    Zapisal                                                                            Predsednik 

Egon Rebec                                                                    Damijan Pobega 

 


