
 

 

 

 

 

  

 

Zadeva: Zapisnik seje predsedstva Zveze z dne 16.3.2013 

 

Na sejo predsedstva so bili poleg članov predsedstva vabljeni : 

1. Humar Franko – predsednik nadzornega odbora 

2. Terpin Zdravko – predsednik disciplinske komisije 

3. Zakrajšek Karmen 

4. Prašnikar Marko 

 

Seje so se udeležili vsi vablljeni razen g. Prašnikarja, ki se je opravičil. 

 

Seja predsedstva se je pričela ob 10 :00 uri v prostorih društva Nova Gorica , Biotehniška šola v 
Šempetru pri Novi Gorici. 

Sejo predsedstva je odprl g. Gjergek Karel s pozdravom prisotnim in predstavitvijo predloga 
dnevnega reda, ki je sledeči : 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled zapisnika prejšnje seje 

3. Obravnava aktivnosti od zadnje skupščine in obravnava finančnega poslovanja 

4. Dogovor o sklicu in načinu, kako bo skupščina potekala 

5. Razno 

 

K 1. Točki 

Po uvodnem pozdravu je g. Gjergek podal ugotovitev, da so na seji prisotni vsi vabljeni razen g. 
Prašnikar Marka. Zato je na glasovanje podal sledeče : 

1. Sklep : Na seji je prisotnih vseh 6 članov predsedstva in s tem je seja sklepčna. 

2. Sklep : Sprejme se predlagani dnevni red in seja se nadaljuje po tem dnevnem redu. 

Oba sklepa sta potrjena soglasno. 

TRR: 02338-0092290258 
DŠ:21449708  
http://www.zdgpslo.si/ 
Tel.: 00386 51 415 388  
Številka: DC/2013 
Mesto: Zagorje ob Savi 
Datum: 16.03.2013 

 

 



 

 

K 2. Točki 

Po predlaganem dnevnem redu je sledil pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje z dne 8.9.2012. 

Predsedujoči seje je besedo predal sekretarju g. Cilenšek Dejanu. Ta je povedal, da so bili 
izvedeni vsi sklepi iz zadnjega sestanka razen sledečih : 

- Narejeni naslovniki še niso bili razdeljeni nekaterim društvom, saj le ta niso bila prisotna na 
državnem tekmovanju in niso stopila v kontakt s tajnikom Zveze o načinu predaje le teh.  

- 10.sklep, po katerem se je g. Cilenšek Dejanu dovolilo nadaljne pogovore z družbo Vitan 
Trade glede medsebojnega sodelovanja in pridobivanju ugodnejših pogojev za nakup 
opreme članov Zveze. Do kakršnega koli dogovora ni prišlo, predvsem zaradi 
nezainteresiranosti s strani družbe Vitan Trade. 

- Zaenkrat še ni bila opravljena primopredaja gospodarja, saj se glede na predhodno sejo ni 
spremenilo nič, saj je inventar Zveze še vedno v skladišču društva Trbovlje 

 

Preostali Naslovniki bodo društvom razdeljeni na skupščini Zveze.  
V razpravi je prišlo do ugotovitve, da bi bilo sodelovanje z družbo Vitan Trade bilo koristno za 
članstvo Zveze in da se ob morebitni zainteresiranosti predstavnikov družbe nadaljuje z pogovori. 
G. Cilenšek je povedal, da je DVVP Trbovlje prejelo s strani družbe RTH d.o.o., ki je lastnik 
skladiščnih prostorov v katerih je skladiščen inventar Zveze  dopis, da morajo izprazniti prostor do 
konca maja 2013. Zato je potrebno najti rešitev, kako in kam se bo inventar Zveze prestavil. 

G. Lebar je povedal, da bi lahko začasno do konca državnega tekmovanja, ki ga bo v letošnjem 
letu izvedlo društvo Beltinci, inventar skladiščili pri njih. Nimajo pa prostora za stalno skladiščenje 
inventarja Zveze. 

G. Humar Franko je predlagal, da bi bilo potrebno preveriti možnost najema ali nakupa kontejnerja 
za hranjenje inventarja Zveze, ker bi to omogočilo tudi lažjo prestavljanje inventarja iz lokacije na 
lokacijo. 

G. Kogoj Matjaž je sprejel zadolžitev, da preveri kakšne so možnosti najema ali nakupa kontejnerja 
in kakšna bi bila s tem finančna obremenitev Zveze. 

V vezi 2.točke so bili sprejeti naslednji sklepi :  

3. Sklep : Preostale naslovnike se društvom razdeli na skupščini Zveze. 

4. Sklep : G. Cilenšek lahko nadaljuje pogovore z družbo Vitan Trade v primeru, če le ta 
pokaže interes za sodelovanje. O vsakršnih dogovorih mora pred sklenitvijo 
obveščati preostale člane predsedstva. 

5. Sklep : V povezavi s selitvijo inventarja g. Kogoj Matjaž pridobi informacije o 
predvidenih stroških in možnostih najema ali nakupa kontejnerja za skladiščenje. 
Svoje ugotovitve naj posreduje ostalim članom predsedstva najkasneje do začetka 
aprila 2013, da bo le to v korespodenčni seji sprejelo naslednje korake. 

 

 

K 3. Točki 



 

 

G. Gjergek Karel je povedal, da je pregledal sklepe zadnje Skupščine Zveze in ugotavlja, da so bili 
izvedeni vsi sklepi razen sklepa o pripravi Disciplinskega pravilnika Zveze. Zato je na hitro pripravil 
nekakšno osnovo tega pravilnika in ga poslal vsem članom predsedstva, kot delovno gradivo. Ga. 
Zakrajšek je povedala, da je g. Zakrajšek pripravljal predlog tega dokumenta in je skorajda končan, 
manjka le predogled v smislu slovničnih pravilnosti. Sprejet je sledeči sklep. 

6. sklep : Ga. Zakrajšek naj posreduje Pravilnik, ki ga je pripravil g. Zakrajšek, vsem članom 
predsedstva v pregled, kateri opravijo pregled pravilnika in posredujejo svoje morebitne 
pripombe in popravke g. Gjergeku. Le-ta pripravi čistopis predloga in ga vrne članom 
predsedstva v potrditev. Uskladitev bi se naj opravila do sredine meseca aprila, zato da bi 
predlog pravilnika lahko posredovali društvom, kot gradivo za skupščino. 

Nato je predsedujoči g. Gjergek Karel predal besedo sekretarju g. Cilenšek Dejanu. Le-ta je 
povedal, da so se v preteklem obdobju izvedle vse aktivnosti, ki so bile predvidene po delovno 
finančnem planu sprejetem na zadnji skupščini. Zveza je izdelala naslovnike, opravljeni sta bili obe 
naročili obročkov, opravljene so bile vse spremembe naslovov na organih v Sloveniji, javljene so 
bile spremembe naslovov in odgovornih oseb tudi na COM, vendar pa z njihove strani niso bile 
akceptirane. Zveza se je udeležila mednarodne razstave v Udinah in svetovnega prvenstva. S tem 
je zakjučil svoj pregled. 

G. Gjergek je predal besedo še blagajniku Zveze g. Lebar Izidorju. Prisotne je seznanil, da je bil 
narejen prenos računa na banki, prešli smo na poslovanje preko Proklika, izvedena je bila nabava 
kletk. Opozoril je na plačevanje in naročanje obročkov s strani društev ter na kontrolo poslanih 
dokumentov sekretarju. Namreč, v obeh naročilih je prišlo do zamujanja plačil, nepravilnega 
nakazovanja posameznih delov naročila na TRR Zveze, nespremljanja vplačil sekretarja pred 
izdajo naročila dobavitelju. Pred samim sestankom je članom predsedstva posredoval poročilo o 
poslovanju Zveze v letu 2012 in predlog finančnega načrta za leto 2013, ki sta ga pripravila skupaj 
z g. Zakrajškom. Povedal je tudi, da je trenutno stanje na TRR 6.304,12 EUR z opravljenimi vsemi 
plačili. 

Nato so bili sprejeti naslednji sklepi : 

7.sklep : Preostali naslovniki se razdelijo v društva na skupščini Zveze. 

8. sklep : Naročila obročkov društev, ki pravočasno ne poravnajo finančnih obveznosti  se 
ne sprejmejo in posledično  ne naročijo pri dobavitelju. 

9. sklep : Pripravljen finančni plan se potrdi in predstavi na skupščini Zveze za leto 2013. 

 

K 4. Točki :  

Najprej je predsedujoči seje g. Gjergek predal besedo g. Cilenšek Dejanu, da predstavi rezultate 
vprašalnika, ki opredeljuje nadaljevanje dela predsedstva v obdobju do rednih volitev. G. Cilenšek 
je povedal, da je v predvidenem roku na njegov naslov prispelo 20 odgovorov društev in sicer : 

- 11 društev je za potrditev podpredsednika g. Karla Gjergeka za predsednika Zveze do 
naslednjih rednih volitev 



 

 

- 7 društev je glasovalo za izvedbo volitev predsednika Zveze na skupščini za obdobje do 
naslednjih volitev 

- 1 društvo je glasovalo za razpustitev kompletnega vodstva Zveze  in izvedbo rednih volitev 
na skupščini Zveze 

- 1 društvo je oddalo neveljavno glasovnico, saj je obkrožilo vse tri ponujene odgovore. 

Glede na podane rezultate je predsedstvo sprejelo naslednje sklepe : 

10. Sklep : Predsedstvo potrjuje odločitev društev, da se podpredsednika g. Karla 
Gjergeka imenuje za predsednika Zveze za obdobje do naslednjih rednih volitev v Zvezi 
torej 2 leti. Pripravi se sklep za potrditev g. Gjergeka kot predsednika Zveze na 
skupščini Zveze. 

11. sklep : Za popolnitev predsedstva se pisno pozove g. Vasle Jožeta iz društva Celje 
kot prvega z najvišjim številom glasov, z vprašanjem ali želi sodelovati v predsedstvu. V 
primeru pozititvnega odgovora s strani g. Vasleta, se pripravi sklep za potrditev g. 
Vasleta kot člana predsedstva na skupščini Zveze. 

12. sklep : Ker je potrebno zapolniti mesto, zaradi smrti g. Vučkiča, tudi v disciplinski 
komisiji, se enako kot v prejšnjem sklepu pisno pozove g. Pori Alojza iz društva Koroška 
z vprašanjem, če želi sodelovati v disciplinski komisiji Zveze. V primeru pozitivnega 
odgovora s strani g. Porija se pripravi sklep za potrditev g. Porija, kot člana disciplinske 
komisije na skupščini Zveze. 

G.Gjergek je nato predlagal g. Ramšak Ivana za izpraznjeno mesto podpredsednika Zveze. 

13. sklep : Predsedstvo potrdi za podpredsednika g. Ramšak Ivana. 

G. Cilenšek opozori, da je po potrditvi g. Ramšaka za podpredsednika potrebno določiti novega 
gospodarja Zveze, saj je g. Ramšak prej opravljal to funkcijo. Na sami seji predsedstvo ni 
imenovalo gospodarja in bo to storilo po opravljeni skupščini in popolnitvi predsedstva z 
manjkajočim članom. 

V nadaljevanju točke je g. Cilenšek Dejan predstavil kandidate, ki so jih društva posredovala za 
priznanja Zveze.  

Za pisna priznanja so društva predlaga sledeče kandidate : 

Perger Daniela  - DGMŽ Ptuj, Klemenc Miran – DVVP Koroška, Reveane Luigi – DVVP Nova 
Gorica, Mazzariol Luigino – DVVP Nova Gorica, Lebar Nejc - DVVP Kranj 

14. sklep : Predsedstvo potrdi vse predlagane posameznike za prejem pisnega priznanja 
Zveze. 

Za srebrni znak Zveze so društva predlagala naslednje kandidate : 

Pašalič Vlado – obalno društvo, Štuhec Bojan – DVVP Murska Sobota, Ramšak Ivan – DVVP 
Koroška, Kumprej Martin – DVVP Velenje, Komljanec Robert – DVVP Grosuplje, Zakrajšek 



 

 

Karmen – DVVP Nova Gorica, Nemec Marko – DVVP Nova Gorica, Ščuka Stojan – DVVP 
Nova Gorica, Kurnik Štefan – DVVP Kranj 

15. sklep : Predsedstvo potrdi za prejemnike srebrnega znaka Zveze naslednje 
dobitnike : Ramšak Ivan, Zakrajšek Karmen, Nemec Marko, Ščuka Stojan in Kurnik 
Štefan 

Za zlati znak Zveze so društva predlagala naslednje kandidate : 

Poplatnik Anton – DVVP Gorišnica, Humar Franko – DVVP Nova Gorica 

16. sklep : Predsedstvo potrdi za prejemnika zlatega znaka Zveze g. Humar Frankota. 

17. sklep : Predsedstvo potrdi tudi podelitev priznanja za uspešno delo DVVP Nova 
Gorica in priznanja ob 40. Obletnici društva DVVP Slavček Beltinci. 

V nadaljevnju točke je potekal dogovor o izvedbi skupščine Zveze. V razpravi je bil določen 
datum in kraj izvedbe skupščine, predlagan dnevni red, predlagana priprava poročil, ki se 
podajajo na skupščini in pa katere goste se vabi na skupščino. 

18. sklep : Skupščina Zveze se bo izvedla 18.5.2013 v Gostilni Kogoj, Bilje 149A, 5292 
Renče s pričetkom ob 9:30 uri. Za skupščino se predlaga sledeči dnevni red : 

1. Otvoritev skupčine 
2. Izvolitev organov skupščine : 

- delovno predsedstvo,  
- zapisnikar,  
- 2 overovatelja  zapisnika 

3. Ugotovitev prisotnosti delegacij in sklepčnosti 
4. Poročila : 
 - predsednika (zaradi nastale situacije bo kratko poročilo podal g. Gjergek) 
 - sekretarja 
 - blagajnika 
 - poročilo predsednika ZS 
 - predsednika nadzornega odbora 
 - predsednika disciplinske komisije 
5. Razprava po poročilih in sprejem poročil 
6. Potrditev sklepov za spremembe v predsedstvu in disciplinski komisij 
7. Podelitev priznanj zaslužnim društvom in posameznikom 
8. Obravnava in sprejem delovno finančnega plana za obdobje 2013 – 2014 
9. Informacija o organizatorju 22. Državnega prvenstva ptic 
10. Vprašanja in pobude delegatov 
 
Na Skupščino se vabi poleg delegatov društev, še častnega predsednika Zveze g.        
Prašnikar Marka, člane predsedstva, predsednika Nadzornega odbora in Disciplinske  
komisije, dobitnike srebrnih in zlatih znakov ter g. Kovic Valterja in ga. Zakrajšek  
Karmen iz društva Nova Gorica. 
 
Vabila se skupaj z priloženimi materiali posredujejo vsem vabljenim 15.4.2013. 



 

 

 
S tem je bila ta točka zaključena. 

 
K 5. Točki 

 

Pod točko razno je blagajnik Zveze g. Lebar Izidor povedal, da se bliža rok za oddajo Letnega 
finančnega poročila. Ker je podpisnik tega poročila predsednik Zveze bi bilo potrebno sprejeti 
pooblastilo za podpisnika poročila za leto 2012. Zato je bil sprejet naslednji sklep : 
 
19.sklep : Predsedstvo z dopisom na AJPES dostavi sklep o potrditvi podpredsednika 
Zveze g. Gjergek Karla, kot pooblaščenega podpisnika Letnega finančnega poročila za leto 
2012. 
 
S strani g. Kogoj Matjaža je bilo zastavljeno vprašanje zakaj na strani Zveze ni objavljen statut le- 
te, kar bi kot javni dokument lahko bil. 
Prav tako g. Gjergek Karel predlaga, da se na spletni strani Zveze objavi seznam vrst ptic za 
katere se naroča obročke s posebno označbo. 
Dogovorjeno je, da se g. Fornazariču posreduje pravila Zveze, katera se objavijo na internetni 
strani. 
 
G Cilenšek Dejan je povedal, da je zasledil, da imajo nekatere druge Zveze po tri redna naročila 
obročkov za 1 leto. Po kratki razpravi je bilo ugotovljeno, da zadostujeta 2 naročili in bomo 
nadaljevali s to prakso. 
 

Seja je bila zaključena ob 12.30 uri.   

                                         

Zapisnik pripravil        
 Sekretar ZDGP Slovenije :           

                                                                                           
         Dejan Cilenšek   

  


