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ZAPISNIK 
 

 

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

častnega razsodišča, ki je bila v sredo, 25. 8. 2021 ob 17:00 uri, v Ljubljani, v prostorih 

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana. 
  
Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Leopold Lamut, Zmago Barič, Marko Kuhar, Egon 

Rebec in Ivan Dolenc. 

Prisotni člani NO: Silvester Sikošek in Boris Drešček. 

Prisotni člani ČR:  Marij Cah in Darko Rosič. 

Odsotni člani: Jože Brudar (opr.), Edvard Vičič (opr.), Dušan Mesner (opr.), Janko Rebernik 

(opr.), Slavko Rabič (opr.), Bojan Tavčar (opr.) in  Vito Komac (opr.). 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 17. redne seje UO ZPASS, 

2. Potrditev zapisnika 16. redne seje UO ZPASS, 

3. Priprava na redno letno skupščino ZPASS 

4. Sprejem Poročil dela ZPASS za leti 2019 in 2020, 

5. Sprejem Finančnih poročil za leti 2019 in 2020, 

6. Sprejem Programov dela ZPASS za leti 2020 in 2021, 

7. Kandidatne liste za volitve v organe ZPASS,  

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 17. 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 16. redne seje UO ZPASS. 

 

 

Ad 3. 

Predsednik je povedal, da je potrebno najmanj 10 dni pred izvedbo sklicati skupščino, zato 

moramo danes sprejeti sklep o sklicu skupščine. Skupščina bo 4. septembra 2021 v lovski 

koči Krvavec na Štefanji Gori.  

 

Začetek skupščine bo ob 9:30 z naslednjim dnevnim redom: 
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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. 

 

Soglasno je bil sprejet 3. sklep: 

UO ZPASS razpiše skupščine za leto 2021 v soboto, 4. septembra 2021, v lovski koči LD 

Krvavec na Štefanji Gori, s predloženim dnevnim redom. Za tehnična dela pri 

organizaciji poskrbijo Rebec, Lamut, Kuhar in Dolenc. Pri registraciji udeležencev 

bosta Sikošek in Dolenc. Skupščino bo vodil Tavčar. Vabilo se skupaj z ostalo 

dokumentacijo objavi na spletni strani. Kotizacija bo 12 EUR.  Na skupščino se povabi 

ZLGS, KGZS, MKGP, Sindikat kmetov, dr. Nevenko Bogataj in dr. Matejo Šmid 

Hribar.  

 

 

Ad 4. 

Predsednik je predstavil poročili o delu ZPASS v letu 2019 in 2020.  

V letu 2019 je izpostavil: 3 delavnice glede AS in zapuščinskih postopkov, stanja AS po 

sprejetju novega zakona 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, strokovna ekskurzija v Belo Krajino, aktivnosti za 

pridobitev mednarodnega projekta glede agrarnih skupnosti v Sloveniji, Avstriji, Hrvaški in 

Italiji, pomoč trem AS, ki so jim Hrvati nacionalizirali njihova zemljišča in izdelava nove 

spletne strani ZPASS. Za leto 2020 pa je izpostavil: izvedbo samo ene razširjena seje UO s 

člani NO in ČR, 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, prijavo 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 
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Sloveniji, Avstriji, Hrvaški in Italiji ter pomoč in svetovanje agrarnim skupnostim pri 

njihovem delovanju ter drugim, ki so povezani z AS. 

Soglasno je bil sprejet 4. sklep: 

Soglasno se potrdi poročilo o delu v letu 2019 in Poročilo o delu v letu 2020.  

 

 

Ad 5. 

Ker je računovodkinja odsotna je finančni poročili za leti 2019 in 2020 predstavil generalni 

sekretar. V letu 2019 je bilo iz naslova članarin, kotizacije za skupščino in prispevkov za 

ekskurzijo za 7.890 EUR prihodkov. Odhodkov je bilo za 7.735, kar pomeni da je bilo 

prihodkov za 155 EUR več kot odhodkov. V letu 2020 je bilo iz naslova članarin za 5.220 

EUR prihodkov, ker pa ni bilo večjih aktivnosti je bilo odhodkov samo 1.690 EUR. Tako je 

bilo prihodkov za 3.530 več kot odhodkov. 

Soglasno je bil sprejet 5. sklep: 

Soglasno se potrdi finančni poročili za leti 2019 in 2020.  

 

Ad 6. 

Predsednik je predstavil programa dela za leti 2020 in 2021. Kar pomeni, da je program za 

leto 2020 že realiziran, kolikor se ga je pač dalo glede na epidemijo, za leto 2021 pa je 

realiziran že v veliki meri. Razen vsakoletnih aktivnosti se je izpostavilo sodelovanje pri 

nastajanju Zbornika o AS in organizaciji mednarodnega posveta o AS, ki naj bi bil v 

septembru 2021. Pri predstavitvi finančnih načrtov poudari, da sta upoštevani tudi načrtovani 

strokovni ekskurziji v letu 2019 in 2020, vendar zaradi epidemije nista oziroma ne bosta 

izvedeni.   

Soglasno je bil sprejet 6. sklep: 

UO ZPASS sprejme predstavljena programa dela in predstavljena finančna načrta za 

leti 2020 in 2021.  

 

Ad 7. 

Predsednik je navedel, da bo še kandidiral, če bo kandidiralo na volitvah tudi večina sedanjih 

članov organov ZPASS. Pripravljenost za kandidate za člane UO so že izrekli Lamut, Škrlj 

Dušan, Rabič, Kuhar in Dolenc. V NO bosta kandidirala Sikošek in Drešček, za člane ČR pa 

Tavčar in Cah.   

Soglasno je bil sprejet 7. sklep: 

Sekretar pozove vse člane ZPASS, da predlagajo svoje kandidate za volitve v organe 

ZPASS za sestavo kandidatnih  list.  
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Ad 8. 

Generalni sekretar pove, da so se v letih 2020 in 2021 v ZPASS včlanile AS Velike Loče, AS 

Gmajna Šetarova in Gozdna urbarialna skupnost Dobrovnik – Erdeszeti kozbir tokosagi 

kozosseg Dobronak, katerih članstvo mora potrditi UO ZPASS.  

 

Soglasno je bil sprejet 8. sklep: 

UO ZPASS sprejme v članstvo predstavnike AS Velike Loče, AS Gmajna Šetarova in 

Gozdne urbarialne skupnosti Dobrovnik – Erdeszeti kozbir tokosagi kozosseg 

Dobronak.   

 

 

 

Seja  je bila zaključena ob 1900 uri. 

 

 

 

    Zapisal                                                                            Predsednik 

Egon Rebec                                                                    Damijan Pobega 

 


