
 

 
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 

 

ZAPISNIK 
 
IX. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE 
(ZPASS), ki je bil v Lovskem domu na Štefanji Gori dne, 4.9.2021 ob 9.30 uri. 
 
Lista prisotnosti je priloga zapisniku. 
 

DNEVNI RED 

1. Otvoritev skupščine; 
2. Pozdravi gostov; 
3. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev 

zapisnika; 
4. Pregled Zapisnika VIII. redne skupščine ZPASS; 
5 .  Poročili o delu, Finančni poročili, Poročili nadzornega odbora in Poročili častnega 

razsodišča za leti 2019 in 2021; 

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 ZAgS; 

11. Razno. 
 
Ad 1. 
Predsednik ZPASS Damjan Pobega pozdravi navzoče ter obrazloži potek skupščine.  
 
Ad. 2 
Udeležence skupščine so pozdravili: 
Marjan Hren, Združenja lastnikov gozdov Slovenije, 
Stane Bergant, član UO Sindikata kmetov Slovenije 
Dr. Mateja Šmit Hribar, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU  
Egon Rebec, KGZS, pooblaščen od predsednika Romana Žvegliča.  
 
Ad 3. 
Predlagano je bilo delovno predsedstvo v sestavi: 
 
PREDSEDNIK: 

- Bojan Tavčar 
 

ČLAN: 
- Zmago Barič 

 

VERIFIKACIJSKA KOMISIJA: 
- Leopold Lamut 
- Mario Cah 
- Edvard Vičič 

 

mailto:info@agrarne.si


OVEROVATELJA ZAPISNIKA: 
- Silvester Sikošek 
- Ivan Dolenc 

 

ZAPISNIKAR: 
- Janko Rebernik 

 

VOLILNA KOMISIJA: 
- Egon Rebec 
- Marino Babič 
- Silvo Grilc 

 
SKLEP:  Soglasno se sprejme predlagani dnevni red in potrdi člane delovnih teles.  
 
Verifikacijske komisija poda poročilo o prisotnosti članov ZPASS na skupščini.  
 
Ad 4.  
Predsedujoči pove, da je zapisnik objavljen na internetni strani ZPASS in ugotovi, da na zapisnik 
VIII. redne skupščine ni bilo pripomb.   
 
SKLEP:  Skupščina je bila seznanjena z zapisnikom VIII. skupščine ZPASS, na katerega ni bilo 
pripomb. 
 
Ad 5.  
Tajnik združenja Egon Rebec predstavi Poročila o delu za pretekli dve leti, podatke o članstvu in 
sprejemu novih članov ter Finančni poročili za leti 2019 in 2020. 
 
POROČILO O DELU ZPASS V LETU 2019 

- Štiri redne razširjene seje UO s člani NO in ČR, 
- Skupščina ZPASS na kateri so bile 3 delavnice glede zapuščinskih postopkov,  stanja AS po 

sprejetju novega ZAgS in konkretnih izkušnjah pri delovanju AS,  
- Sodelovanje z MKGP, MF, SVZZ, MP in KGZS glede iskanja rešitev za probleme obdavčitve 

AS in vpisov premoženja AS v ZK (srečanja pri AS Rakitovec, Tržaškem jusu, AS Divača, AS 
Dovje Mojstrana in AS Rateče), 

- Udeležba na strokovnem seminarju »Agrarne skupnosti« v organizacije Založbe GV, 
- Sodelovanje v delovni skupini pri MKGP za spremljanje implementacije nove področne 

zakonodaje, 
- Predstavitev ZPASS na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, 
- Strokovna ekskurzija v Belo Krajino, 
- Udeležba in svetovanje predstavnikov ZPASS na dogodkih posameznih AS, 
- Sodelovanje z ostalimi sorodnimi organizacijami (KGZS, SKS, ZLGS, itd..), 
- Aktivnosti za pridobitev mednarodnega projekta glede agrarnih skupnosti v Sloveniji, 

Avstriji, Hrvaški in Italiji,  
- Pomoč trem AS, ki so jim Hrvati nacionalizirali njihova zemljišča, 
- Izdelava nove spletne strani ZPASS. 

 
POROČILO O DELU ZPASS V LETU 2020 

- Izvedena 1. razširjena seja UO s člani NO in ČR, 
- Priprava na skupščino, ki je bila nato zaradi epidemije COVID odpovedana, 
- Sodelovanje v delovni skupini pri MKGP za spremljanje implementacije nove področne 

zakonodaje (srečanje v Bohinju), 
- Sodelovanje v delovni skupini MKGP za iskanje predlogov za rešitev problematike 

agrarnih skupnosti, 
- Sodelovanje z MKGP, MF, SVZZ, MP in KGZS glede iskanja rešitev za probleme obdavčitve 

AS in vpisov premoženja AS v ZK, 



- Sodelovanje z ostalimi sorodnimi organizacijami (KGZS, SKS, ZLGS, itd..), 
- Prijava na razpis MKGP za pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju 

kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020, 
- Aktivnosti za pridobitev mednarodnega projekta glede agrarnih skupnosti v Sloveniji, 

Avstriji, Hrvaški in Italiji,  
- Pomoč in svetovanje agrarnim skupnostim pri njihovem delovanju ter drugim, ki so 

povezani z AS. 
 
ČLANSTVO 
ZPASS ima 103 člane, ki predstavljajo AS, v katere je včlanjeno čez 5.800 posameznikov, ki skupaj 
gospodarijo z najmanj 48.000 ha zemljišč.  
 
UO ZPASS je po zadnji skupščini sprejel naslednje nove AS v članstvo ZPASS, ki jih zastopajo 
predsedniki: Jože Breznik, AS Kačjek Luče; Drago Požrl AS Dolnje Ležeče; Rado Kocjančič AS Velike 
Loče; Valerija Pukšič AS Gmajna Šetarova, Ferenc Gonter Gozdna urbarialna skupnost Dobrovnik 
-  Erdészeti Kőzbitokossagi Kőzősség Dobronak.  
 
FINANČNO POROČILO 
Finančni poročili sta priloga tega zapisnika. Računovodske in knjigovodske storitve opravlja 
podjetje, ki ga vodi ga. Irena Frankovič. Članarina in kotizacije predstavljajo edini dohodek ZPASS. 
Največji odhodek pa je bil povezan z izvedbo strokovne ekskurzije za člane in udeležence 
strokovne ekskurzije. Na računu na dan 31.12.2020 je bilo 3.533.04 €.  
 
POROČILO NO ZA 2019 IN 2020 
G. Silvester Sikošek poda poročilo NO. 
Nadzorni odbor po opravljenem pregledu predložene dokumentacije ugotavlja:  

- da so bila denarna sredstva porabljena v skladu s pravili, sklepi Upravnega odbora in za    
namene, opredeljene v finančnem načrtu za leti 2019 in 2020, 

- da so finančni izkazi korektni, 
- da je poslovna dokumentacija kronološko vodena in urejena. 

 
POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA 
Poročilo predstavi g. Mario Cah in je priloga temu zapisniku. Častno razsodišče ni imelo predlogov 
za obravnavo in se v času po zadnji skupščini ni sestalo.  
 
SKLEP: Skupščina se je seznanila s poročiloma o delu, finančnima poročiloma, poročiloma 
Nadzornega odbora in poročiloma Častnega razsodišča za leti 2019 in 2020 in soglasno potrjuje 
poročili o delu ZPASS in finančni poročili za leti 2019 in 2020.  
 
Ad 6.  
VOLITVE V ORGANE ZPASS 
Volitve organov ZPASS so praviloma tajne. Skupščina ZPASS pa lahko sprejme sklep, da so javne. 

• UO ZPASS sestavljajo: predsednik, najmanj 9 članov, ki jih je izvolila Skupščina ZPASS, ter 
po funkciji generalni sekretar ZPASS. Voljenih članov UO ZPASS je največ 10 in so 
praviloma izbrani tako, da prihajajo iz različnih regij – voli se predsednika in 10  članov. 

• NO ZPASS ima predsednika in dva člana – voli se 3 člane. 
• ČR ZPASS ima predsednika in dva člana – voli se 3 člane. 

Izvoljeni bodo kandidati, ki bodo dobili največ glasov. V primeru, da bosta imela dva ali več 
kandidatov enako število glasov in bosta/bodo na meji, da sta/so izvoljeni, se izvede žrebanje.  
 
Sekretar Egon Rebec pove kako je potekala kandidatura in prebere kandidate. Pozove še na 
prijavo novih članov, ki so prisotni na skupščini. Vendar na skupščini ni bilo podanim dodatnih 
kandidatur, zato se upošteva kandidature, ki jih je predlagal Upravni odbor, h katerim so podana 
tudi ustrezna soglasja kandidatov.   



 
Kandidat za predsednika ZPASS (obkroži se 1 kandidata) 
1. Pobega Damijan   (Obala) 
 
Kandidati za člane upravnega odbora ZPASS (obkroži se 10 kandidatov) 
1. Škrlj Dušan   (Kras) 
2. Rabič Slavko   (Zg. Savska dolina) 
3. Vičič Edvard   (Notranjska) 
4. Dolenc Ivan   (Kras) 
5. Rosič Darko   (Breginjski kot) 
6. Kuhar Marko  (Krvavec) 
7. Lamut Leopold   (Štajerska) 
8. Pezdirc Jože  (Bela krajina) 
9. Janez Smole   (Notranjska) 
10. Bregant Tomaž   (Pokljuka) 
  
Kandidati za člane nadzornega odbora ZPASS (obkroži se 3 kandidate) 
1. Drešček  Boris   (Tolminsko)      2.  Messner   Dušan (Kamnik)              3. Sikošek Silvester (Kras) 
       
Kandidati za člane častnega razsodišča ZPASS (obkroži se 3 kandidate) 
1.  Cah  Marij   (Obala)                   2.  Čopi Dušan  (Zg. Soška dolina)        3. Tavčar Bojan (Obala) 
 
Kandidati predstavijo svoje Agrarne skupnosti, njihovo problematiko in cilje za katere se bodo 
zavzemali preko ZPASS.  
Ker je kandidatov točno toliko kot je kandidatnih mest, predsednik predlaga, da se javno voli 
celotne kandidatne liste in sicer za predsednik, kandidatna lista za upravni odbor, kandidatna 
lista za nadzorni odbor in kandidatna lista za častno razsodišče.  
 
Pred volitvami je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 
SKLEP: Volitve članov organov ZPASS za mandatno obdobje 2021 – 2025 se izvedejo tako, da 
se javno voli kandidatne liste.  
 
Volilna komisija je prebrala izide volitev v organe ZPASS:  

1. Za predsednika ZPASS za mandatno obdobje 2021 – 2025 je soglasno izvoljen Damjan 
Pobega. 

2. Za člane Upravnega odbora ZPASS za mandatno obdobje 2021 – 2025 so soglasno 
izvoljeni Škrlj Dušan, Rabič Slavko, Vičič Edvard, Dolenc Ivan, Rosič Darko, Kuhar Marko, 
Lamut Leopold, Pezdirc Jože, Janez Smole in Bregant Tomaž. 

3. Za člane Nadzornega odbora ZPASS za mandatno obdobje 2021 – 2025 so soglasno 
izvoljeni Drešček  Boris, Messner Dušan in Sikošek Silvester. 

4. Za člane Častnega razsodišča ZPASS za mandatno obdobje 2021 – 2025 so soglasno 
izvoljeni Cah  Marij, Čopi Dušan in  Tavčar Bojan.  
 

Izvoljenim se je čestitalo za izvolitev. 
 
Ad 7. 
G Egon Rebec predstavi tudi program dela ter finančni načrt za leti 2020 in 2021. 
PROGRAM DELA ZA LETO 2020 

- Sodelovanje z MKGP, KGZS in drugimi organizacijami   
- Sodelovanje v delovni skupini MKGP za spremljanje delovanje agrarnih skupnosti 
- Sodelovanje v delovni skupini MKGP za pripravo predlogov rešitev s področja davčne 

in zemljiškoknjižne problematike AS 
- Mednarodno sodelovanje z agrarnimi skupnostmi v Italiji  
- Organizacija skupščine ZPASS 



- Izobraževanje in informiranje članov (spletna stran, delavnice, obveščanje članov) 
- Svetovanje in pomoč članom pri reševanju konkretnih problemov  
- Pridobivanje novih članov in vzdrževanje dobrega sodelovanja med člani 
- Izvedba strokovne ekskurzije za člane 
- Prijava na razpise in aktivnost pri iskanju donacij za pridobitev  dodatnih sredstev za 

delovanje ZPASS 
- Vzdrževanje spletne strani ZPASS. 
- Upoštevanje pobud in predlogov članov 

 
PROGRAM DELA ZA LETO 2021 

- V letu 2021 smo že izpeljali pomemben del aktivnosti:  
o Sodelovali smo v komisiji za pripravo sprememb ZAgrS - posebni usklajevalni 

sestanki s pripravljavcem novele zakona, 
o Sodelovali smo v komisiji za spremljanje delovanja AS, 
o Sodelovali smo pri organizaciji mednarodnega posveta o AS, ki bo predvidoma 

septembra 2021 na Brdu priu Kranju, 
o Sodelovali smo pri pripravi zbornika o AS, kateri bo predstavljen na mednarodnem 

posvetu. 
- Dne 04.09.2021 bomo organizirali letno skupščino ZPASS. 
- Aktivno bomo sodelovali v nadaljnjih fazah sprejemanja zakonskih sprememb ZAgrS. 
- Aktivno bomo podpirali člane ZPASS v procesu registracije. 
- Krepili bomo stike s sorodnimi organizacijami. 
- Skrbeli bomo za promocijo ZPASS in pridobivanje novih članov. 
- Članstvu bomo nuditi tudi čimveč pravnih in drugih strokovnih nasvetov, ter izobraževanj 

v zvezi s težavami, s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju. 
- ZPASS se bo skušal prijaviti na ustrezne razpise za pridobitev dodatnih sredstev za svoje 

delovanje. 
 
FINANĆNI PLAN ZA LETI 22020 IN 2021 
Pridobljena sredstva iz članarin in kotizacij se bodo porabila za izvedbo strokovne ekskurzije v 
kolikor bodo dovoljevali ukrepi zaradi epidemije COVID !9, za stroške najemnin, bančnih in 
knjigovodskih storitev. 
 
SKLEP: Skupščina ZPASS soglasno  sprejme predlagana programa dela in predlagana finančna 
načrta za leti 2020 in 2021.  
 
Ad 8.  
Ker v letu 2020 in 2021 zaradi epidemioloških razmer ni bilo izvedenih vseh načrtovanih 
aktivnosti je UO ZPASS predlagal, da se člane oprosti plačila članarine za leto 2021.  
 
SKLEP: Članarina za leto 2020 znaša 50,00 €. Člane se oprosti plačila članarine za leto 2021.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 9. 
Generalni sekretar je predstavil predlagane spremembe statuta ZPASS. V sedanjem statutu je 
namreč sedež ZPASS še vedno v Vipavi, zaradi česa so v praksi nastale številne nevšečnosti. 
Predlaga se, da se sedež ZPASS prenese na naslov generalnega sekretarja oziroma na Filipčje 
Brdo 2, 6210 Sežana.  
 
SKLEP: Soglasno se sprejme spremembo Statuta ZPASS,  tako da se spremeni 5. člen, ki se po 
novem glasi:  

• Ime je: Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije. 
• Sedež ZPASS je na Filipčjem Brdu.  



• Žig ZPASS je okrogle oblike, v sredini je lik drevesa in lik ovce, pod njim je napis 
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije. 

Nov statut ZPASS se po potrditvi na UE objavi na spletni strani ZPASS. 
 
 
Ad 10.  
G. Damjan Pobega predstavi predlagane pripombe na osnutek Zakona o spremembah in 
dopolnitvah ZAsS, ki so objavljene na spletu. V zvezi s tem poudari, da so velike težave s pravniki 
in finančniki zaradi nepoznavanja AS. Ugotavlja, da imajo nekatere Občine deleže v AS, SIDG so 
solastniki v AS. Do sedaj AS niso bile stranke pri davkih, predsednik je bil do sedaj podpisnik. AS 
niso pravne in ne fizične osebe in imajo svojo posebnost z dolgo tradicijo. Zaradi subvencij se 
bodo morale na dolgi rok vse AS preoblikovati in registrirati po novem zakonu. Prevelika 
birokratizacija je ovira pri sistemu obdavčitve… G. Damjan odgovori tudi na konkretna vprašanja 
v zvezi z dedovanji in prenosih lastništva, prodaji in nakupu nepremičnin v lasti AS. 
 
SKLEP: Skupščina se seznani s pripombami na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah 
ZAsS. 
 
Ad 11. 
Predsednik Zveze lastnikov gozdov g. Hren je predstavil ustavno presojo gozdarske zakonodaje  
z vidika lastninskih pravic in omejitve le teh. V ta namen Zveza lastnikov gozdov in Združenje 
večjih gozdnih posesti poskušata zbrati večji znesek sredstev za plačilo ustavne presoje. Večina 
društev lastnikov gozdov je v ta namen že nakazala prispevek v višini 500,00 EUR na društvo, 
nekateri pa tudi več. Za pokritje stroškov ustavne presoje, bi bil zelo dobrodošel tudi prispevek 
ZPASS, saj gre v ustavni presoji tudi za lastninske pravice agrarnih skupnosti.   
 
Skupščino smo zaključili ob 12.10 uri. 
 
 
Zapisnikar        Predsednik 
Janko Rebernik       Damjan Pobega 
 
 
Overovatelja zapisnika 
 
Silvester Sikošek 
 
Ivan Dolenc 
 


