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Spoštovani, 

Letošnjo jesen je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS - 2015) po katerem naj bi v bodoče 

delovale agrarne skupnosti, ki so se uspele ustanoviti in pridobiti premoženje ter pravice v okviru 

Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS 

– 1994). Tako se končuje neko obdobje prizadevanj posameznih AS in v zadnjem obdobju tudi 

intenzivnega prizadevanja ZPASS, da se uredi vprašanje delovanja AS. V AS vedo povedati, da je bil 

postopek ponovne ustanovitve AS ter sam postopek vrnitve premoženja in pravic po ZPVAS težaven. 

Velikokrat so bil AS v teh postopkih prepuščene same sebi. Rezultat ni izostal, nedokončani postopki, 

ne ustanovljene AS, ne vrnjeno premoženje…. 

Tudi zato se je Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (ZPASS) skupaj s Kmetijsko 

gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) ter ob sodelovanju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano (MKGP) odločilo, da izvede predstavitve sprejetega zakona ZAgrS na več lokacijah po 

celotni Sloveniji. Namen predstavitev je predstaviti glavne rešitve zakona ter delovanje AS po 

določbah novega zakona in sam postopke registracije agrarne skupnosti. ZPASS pa namerava v 

okviru rednega letne skupščine ZPASS, ki bo predvidoma konec marca 2016 za člane ZPASS 

organizirati delavnice z namenom priprave temeljnega akta (statuta oz. pravil) agrarne skupnosti po 

določbah ZAgrS in izvesti razpravo o nerešenih vprašanjih pravne ureditve delovanja AS. 

Razpored lokacij in terminov predstavitve: 

1) četrtek, 14.1.2016 ob 17h v Ljubljani, dvorana Hotela Stil, Litijska cesta 188, Ljubljana  

2) četrtek, 21.1.2016 ob 17h v Kobaridu, dvorana Doma Andreja Manfrede, Gregorčičeva 20, 

Kobarid 

3) četrtek, 28.1.2016 ob 17h v Dovjem, Dom AS Dovje-Mojstrana, Dovje 108, Mojstrana 

4) četrtek, 4.2.2016 ob 17h na Ptuju, dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 

28, Ptuj  

5) četrtek, 11.2.2016 ob 17h v Hrpeljah, dvorana Občine Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 

Kozina 

6) četrtek, 18.2.2016 ob 17h v Novem mestu – dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo 

mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto 

Predstavnike AS vljudno vabimo, da se udeležijo predstavitve. Glede na prostorske zmožnosti dvoran 

naj se predstavitve udeležijo le predstavniki posameznih AS iz AS najbližje danim lokacijam. 

Morebitne spremembe predstavitev zakona bodo objavljene na internetni strani ZPASS 

http://agrarne.si/ . Informacije na info@agrarne.si .  

 

 

Lep pozdrav, 
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