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ZAPISNIK 
 

 

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

častnega razsodišča, ki je bila v četrtek, 31. 3. 2022 ob 17:00 uri, v Ljubljani, v prostorih 

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana. 
  
Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Leopold Lamut, Dušan Škrlj, Edvard Vičič, Slavko 

Rabič, Jože Pezdirc in Egon Rebec. 

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

Prisotni člani ČR:  Marij Cah. 

Odsotni člani: Janez Smole (opr.), Darko Rosič (opr.), Tomaž Bregant (opr.), Marko Kuhar 

(opr.), Bojan Tavčar (opr.) in  Dušan Čopi (opr.). 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

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

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje (pretekli mandat) UO ZPASS, 

3. Predstavitev volitev v organe ZPASS, načina dela in poravnave stroškov za delo v 

organih ZPASS,   

4. Določitev dveh podpredsednikov ZPASS,  

5. Predstavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih, 

6. Priprava na redno letno skupščino ZPASS: 

- sprejem Poročila dela ZPASS za leto 2021, 

- sprejem Finančnega poročila za leto 2021, 

- sprejem Programa dela ZPASS za leto 2022, 

- določitev dnevnega reda skupščine, 

- določitev kraja in datuma skupščine, 

- predlog članarine za leto 2022.   

7. Sprejem novih članov 

8. 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.  

 

 

Ad 1. 
 

Soglasno je bil sprejet 1. sklep: 

UO ZPASS sprejme predlagani dnevni red 1. redne seje UO ZPASS. 

 

 

Ad 2. 

Predsednik je v razpravi ugotovil, da na zapisnik 17. redne seje UO ZPASS iz prejšnjega 

mandata ni pripomb. 
 

Soglasno je bil sprejet 2. sklep: 

UO ZPASS potrdi zapisnik 17. redne seje UO ZPASS iz prejšnjega mandata. 



 
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije 

Naslov: Milana Bajca 3, 5271 Vipava, E-naslov: info@agrarne.si , GSM: 031 221 788 

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

 

2 

 

Ad 3. 

Sekretar je prebral seznam izvoljenih članov v organe ZPASS za obdobje 2021 – 2025. 

Predsednik je povedal, da so sestanki v glavnem na sedežu KGZS v Ljubljani. Lahko pa bi 

imeli sestanke UO ZPASS v razširjeni sestavi tudi na različnih lokacijah po Sloveniji. Tako 

kot doslej se članom odborov povrne samo potne stroške.   

 

 

Ad 4. 

Predsednik je povedal, da imamo v statutu predvideno, da ima ZPASS dva podpredsednika. 

Za podpredsednika je predlagal Slavka Rabiča in Leopolda Lamuta.  

 

Soglasno je bil sprejet 3. sklep: 

Podpredsednika ZPASS sta za mandatno obdobje 2021 – 2025 Slavko Rabič in Leopold 

Lamut.   

 

 

Ad 5. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih je državni zbor sprejel 16. 

marca 2022 in začne veljati 13. 4. 202. Posebna zahvala gre sekretarju, predsedniku NO, 

Leopoldu Lamutu in Edu Vičiču, ki so omogočili pogovore s kmetijskim ministrom in 

političnimi strankami. Za oblikovanje sprememb in dopolnitev ZAgrS je ZPASS sodelovala 

tudi s družbo Simič&Partnerji. Največji dosežek je to, da bo predsednik v imenu AS lahko 

podpisal določene davčne napovedi. Ohranijo se tudi davčne številke, kar smo dosegli šele z 

amandmaji. Ostale spremembe in dopolnitve se nanašajo na izročilne pogodbe, dedovanje 

brez dedičev, preoblikovanje AS v skladu z ZAgrS, prednostno pravico pri prometu z deleži 

AS in prenos deležev občin ter države na člane AS.   

 

Ad 6. 

Rok za oddajo poročil FURS-u je podaljšan do 3. maja 2022. Predsednik je predlagal, da bi 

bila skupščina med 20. majem in 1. junijem 2022. Skupščina naj bi bila zunaj pod 

nadstreškom. Danes ne bomo sprejemali poročil za leto 2021 in programa za letos, temveč 

bomo v aprilu imeli še eno sejo UO glede organizacije skupščine.   

Irena Frankovič je predstavila plačevanje članarine. 40 AS ima neporavnano članarino bodisi 

za eno leto ali več let, 3 AS pa imajo določen znesek v dobrem. Manjko pri članarinah znaša 

od leta 2017 do danes 2.640 EUR. V letu 2021, ko se ni pob.irala članarina imamo za 

1.700,00 EUR več odhodkov kot prihodkov. Na TRR ima ZPASS sedaj za 8.684,00 EUR 

sredstev. 

Predsednik je predlaga, da za leto 2022 članarina ostane nespremenjena.  
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Soglasno je bil sprejet 4. sklep: 

Članarina za leto 2022 ostane nespremenjena oziroma v višini 50 EUR/člana/leto. 

Članom se izstavi račun za tekočo članarino in za neplačano članarino za nazaj.  

 

 

Ad 7. 

Sekretar je predstavil vlogo AS Plešivica, ki se želi včlaniti v ZPASS.  

Soglasno je bil sprejet 5. sklep: 

UO ZPASS v članstvo ZPASS sprejme Agrarno skupnost Plešivica.  

 

 

Ad 8. 

Več prisotnih se je strinjalo, da sodišča prepočasi rešujejo zapuščinske zadeve v zvezi z 

agrarnimi skupnostmi. Mogoče bi bilo dobro, da bi ZPASS na Ministrstvo za pravosodje 

poslalo poziv, da bi sodišča hitreje reševala tovrstne zapuščinske zadeve.  

 

 

 

Seja  je bila zaključena ob 1900 uri. 

 

 

 

    Zapisal                                                                            Predsednik 

Egon Rebec                                                                    Damijan Pobega 

 


