
 

 
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije 

Naslov: Filipčje Brdo 2, 6210 Sežana, E-naslov: info@agrarne.si 
Matična št.: 4042883, Davčna št.: 34637338, TRR pri Banki Koper: SI56 1010 0005 0813 542 

 

ZAPISNIK 

 
 
X. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE 
(ZPASS), ki je bila v Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici, dne 18. 6. 2022 z začetkom ob 
9:00 uri. 
 

 

DNEVNI RED 

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

zapisnika; 
4. Pregled Zapisnika IX. redne skupščine; 
5. Poročilo  o  delu, Finančno poročilo, Poročilo NO in Poročilo častnega razsodišča za leto 

2021;    

6. Program dela in Finančni načrt za leto 2022; 
7. Določitev članarine za leto 2022; 
8. Razno. 

 

Ad 1. 
Predsednik ZPASS g. Damjan Pobega pozdravi navzoče ter obrazloži potek skupščine. Ker je 
skupščina zaradi manj kot polovice prisotnih članov nesklepčna, bomo s skupščino sicer 
nadaljevali, vendar bomo sklepe sprejemali šele po 9.30 uri, ko bo skupščina glede na statut 
formalno sklepčna.    
Ker letos mineva 5 let od tragične smrti prejšnjega generalnega sekretarja Tineta Premrla, je 
predsednik vse prisotne pozval k minuti molka v njegovo čast.  
 
 
Ad. 2 
Udeležence skupščine sta pozdravila: 

- Gašper Cerar, predstavnik KGZS,  ki je omenil dobro sodelovanje s ZPASS in prilagoditev 
priročnika in osnutka pravil letos sprejeti noveli ZAgrS, 

- Pino Klabjan, predstavnik Sindikata kmetov Slovenije, ki je poudaril dobro sodelovanje 
tudi z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije pri naporih za večjo moč lastnikov zemljišč pri 
odločanju. 

 
Ad 3. 
Predsednik je predlagal naslednje delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo, overovatelja 
zapisnika in zapisnikarja: 
 
PREDSEDNIK PREDSEDSTVA: 

- Bojan Tavčar 
 

ČLAN PREDSEDSTVA: 

mailto:info@agrarne.si


- Dušan Škrlj 
 

VERIFIKACIJSKA KOMISIJA: 
- Leopold Lamut 
- Edvard Vičič 

 
OVEROVATELJA ZAPISNIKA: 

- Boris Drešček 
- Ivan Dolenc 

 

ZAPISNIKAR: 
- Egon Rebec 

 

 
 
Ad 4.  
Predsednik pove, da je zapisnik objavljen na internetni strani ZPASS in ugotovi, da na zapisnik IX. 
redne skupščine ni bilo pripomb.   
 
Verifikacijske komisija poda poročilo o prisotnosti članov ZPASS na skupščini. Na skupščini je 
prisotnih 42 članov AS, ki imajo glasovno pravico. Vseh članov v ZPASS je 94 (103 – 9 izbrisanih), 
vendar ker je od začetka skupščine že poteklo  več kot ½ ure in je na skupščini prisotno več kot 
1/5 članov ZPASS, je skupščina sklepčna in lahko odloča o sklepih.   
 
SKLEP 1:  Soglasno se sprejme predlagani dnevni red in potrdi predlagane člane delovnih teles.  
 
SKLEP 2:  Skupščina je bila seznanjena z zapisnikom IX. skupščine ZPASS, na katerega ni bilo 
pripomb. 
 
 
Ad 5.  
POROČILO O DELU ZPASS ZA LETO 2021 predstavi predsednik: 

- Izvedeni 2 redni seji UO razširjeni s člani NO in ČR, 
- Sodelovanje v Komisiji za pripravo sprememb ZAgrS, bili so tudi posebni usklajevalni 

sestanki s pripravljavcem novele zakona, 
- Sodelovanje v Komisiji za spremljanje delovanja AS,  
- Sodelovanje pri pripravi zbornika o AS, kateri je bil predstavljen na MKGP,  
- Dne 04.09.2021 se je organizirala letna skupščina ZPASS, ki je bila volilna,  
- Aktivno sodelovanje v vseh fazah sprejemanja zakonskih sprememb ZAgrS,  
- Sodelovanje z družbo Simič&Partnerji glede davčnega področja AS, 
- Sodelovanje s poslanskimi skupinami pri vlaganju amandmajev na predlog Zakona o 

spremembah in dopolnitvah ZAgrS,  
- Sodelovanje pri pripravi mednarodnega posveta o AS, ki je zaradi epidemije odpadel, 
- Pomoč članom ZPASS v procesu registracije po ZAgrS.  
- Krepitev stikov s sorodnimi organizacijami (KGZS, ZLGS, SK, itd..),  
- Skrb za promocijo ZPASS in pridobivanje novih članov,  
- Pravni in drugi strokovni nasveti, ter izobraževanje v zvezi s težavami, s katerimi se 

srečujejo člani ZPASS pri svojem delovanju,  
- Vzdrževanje spletne strani ZPASS. 

- Predstavitev ZPASS na sejmu AGRA v Gornji Radgoni. 

 
  



ČLANSTVO 
Podatke o članstvu je predstavil generalni sekretar g. Egon Rebec. ZPASS je imelo pred skupščino 
103 člane, vendar ker do danes 9 AS ni poravnalo članarine za leti 2019 in 2020, katere smo 
izbrisali, je sedaj v ZPASS vključeno 94 AS. V te AS je včlanjeno čez 5.800 posameznikov, ki skupaj 
gospodarijo z najmanj 48.000 ha zemljišč. V ZPASS sta po zadnji skupščini vstopila 2 nova člana: 
g. Žarko Cerkvenik iz AS Vasi Merče in ga. Magda Mugerli Vesnič iz AS Čaven. V letu 2021 se je iz 
članstva izbrisalo 2 AS.  
 
FINANČNO POROČILO ZA 2021 
Računovodske in knjigovodske storitve za ZPASS opravlja ga. Irena Frankovič, ki je tudi 
predstavila finančno poročilo. Za leto 2021 so bile članice oproščene plačevanja članarine. 
Prihodki v letu 2021 so bili v višini 796,00, pretežno iz kotizacije za skupščino. Odhodkov je bilo 
za 2.572,87 EUR, pretežno zaradi organizacije skupščine in davčnega svetovanja glede obdavčitve 
AS.  V letu 2021 je bilo za 1.776,87 EUR več odhodkov kot prihodkov. ZPASS ima do članov, zaradi 
neplačevanja članarine, za 2.646,00 EUR terjatev. Na računu je sedaj 8.798,88 EUR denarnih 
sredstev.  
 
POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA 2021 
Poročilo je podal član NO g. Dušan Mesner. Nadzorni odbor po opravljenem pregledu predložene 
dokumentacije ugotavlja, da so bila denarna sredstva porabljena v skladu s pravili in sklepi UO in 
za namene, opredeljene v finančnem načrtu za leto 2021; da so finančni izkazi korektni in da je 
poslovna dokumentacija kronološko vodena in urejena. 
Ker nekateri člani že dalj časa ne plačujejo članarine, NO priporoča, da UO tej problematiki 
posveti več pozornosti, kakor tudi urejanju članskih evidenc – ni statutarnega mehanizma  o 
obveščanju pri zamenjavi predstavnikov AS v ZPASS.   
Skupščini se predlaga, da sprejme Poročilo o delu in Finančni poročilo za leto 2021, saj je bilo 
ugotovljeno, da je ZPASS poslovalo zakonito ter v skladu z določili Zakona o društvih in 
Slovenskim računovodskim standardom 33 (2007). 
 
POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA 
Poročilo predstavi predsednik Častnega razsodišča g. Bojan Tavčar. Častno razsodišče ZPASS  se 
je sestalo samo enkrat na ustanovni seji, na kateri se je izbral predsednik.  Durgih zadev ČR ni 
obravnavalo.  
 
SKLEP: Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega odbora in Poročiloma častnega 
razsodišča za leto 2021 in soglasno potrjuje Poročilo o delu ZPASS in Finančno poročilo za leto 
2021.  
 
 
Ad 6. 
PROGRAM DELA ZA LETO 2022 predstavi predsednik: 

- V letu 2022 smo že izpeljali nekaj aktivnosti:  
a. Sodelovali smo v komisiji za pripravo sprememb ZAgrS -  posebne usklajevalne sestanke 
s pripravljavcem novele zakona, katera ja je bila sprejeta marca letos, 
b. Sodelovali smo v komisiji za spremljanje delovanja AS.  

- Dne 18.06.2022 bomo organizirali letno skupščino ZPASS v Brdu pri Lukovici.  
- Aktivno bomo podpirali člane ZPASS v procesu registracije.  
- Jeseni 2022 je predvidena organizacija strokovne ekskurzije.  
- Krepili bomo stike s sorodnimi organizacijami.  
- Skrbeli bomo za promocijo ZPASS in pridobivanje novih članov.  
- Članstvu bomo nuditi tudi čim več 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.  



- ZPASS bo skupaj s MKGP in KGZS pristopil k organizaciji regijskih predavanj in delavnic v 
zvezi z novelo ZAgrS. 

- Vzdrževanje spletne strani ZPASS. 
 
 
FINANČNI PLAN ZA LETO 2022 predstavi ga. Irena Frankovič. Iz članarine in kotizacij za skupščino 
in strokovno ekskurzijo se načrtuje prihodke v višini 9.000,00 EUR. Prav tako se predvsem za 
namen organizacije skupščine in strokovne ekskurzije načrtuje odhodke v višini 9.000,00 EUR, 
tako da se bodo prihodki in odhodki na letni ravni poravnali.  
 
SKLEP: Skupščina ZPASS soglasno sprejme predlagan Program dela in Predlagana finančni načrt 
za leto 2022.  
 
 
Ad 7.  
Za leto 2022 UO ZPASS predlaga, da ostane članarina v višini 50,00 EUR.  
V razpravi je bil podan predlog g. Dolenca, da se članarina zviša za 10,00 EUR, g. Klabjana in g. 
Dreščka pa da ostane pri višini kot doslej.  
 
SKLEP: Prisotni so bili soglasni, da članarina za leto 2022 znaša 50,00 €.  
 
 
Ad 8. 
Generalni sekretar je prisotne seznanil s težavami zaradi menjave vodstev v AS in njihovimi 
predstavniki v ZPASS, saj AS tega ZPASS praviloma ne sporočajo, zaradi česar se potem tako 
račune za članarino, vabila in druga obvestila pošilja na napačne naslove. Zato se prosi, da vse AS 
ažurno sporočajo spremembe v AS, ki vplivajo na njihovo zastopanje v ZPASS.   
G. Rabič iz AS Dovje Mojstrana je predstavil problem višine pristojbine za vzdrževanje gozdnih 
cest in predlagal, da se ZPASS vključi v spremembo zakonodaje s tega področja.  
G. Klabjan iz AS Loka je predlagal večjo medijsko pozornost glede dela ZPASS za boljšo promocijo 
agrarnih skupnosti v Sloveniji.   
G. Tavčar je na koncu predlagal, da se vse prejšnje predloge upošteva pri programu dela za leto 
2022.  
 
Na koncu se je predsednik vsem zahvalil za udeležbo in napovedal delavnice, ki se bodo odvile 
takoj po skupščini:  

1. SPREMEMBE IN DOPOLNILA ZAKONA O AGARNIH SKUPNOSTIH – KAJ TO POMENI ZA AGRARNE SKUPNOSTI  – sodeloval bo 
predsednik ZPASS g. Damijan Pobega.   

2. IZKUŠNJE PRI REGISTRACIJI AGRARNE SKUPNOSTI PO ZAKONU O AGARNIH SKUPNOSTI – sodelovala bosta dva predstavnika 
agrarnih skupnosti, ki sta že registrirani po ZAgrS,    

3. UPORABA PROSTORSKIH PODATKOV NA TERENU ZA AGRANE SKUPNOSTI – sodeloval bo dr. Tomaž Šturm. 

 
Skupščina je bila zaključena ob 10:30.  
 
 
 
Zapisnikar                     Predsednik 
Egon Rebec                          Damjan Pobega 
 
 
Overovatelja zapisnika 
 
Boris Drešček 
 
Ivan Dolenc 


