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KAM ODHAJA SLOVE+SKA PTIČJEREJA ? 
 
 
 Cenjeni gojitelji lepo pozdravljeni. Javljam se iz enega zelo preprostega razloga in to 
je vprašanje kam tone slovensko ptičjereja in slovenska zveza. Nekdaj ponos gojenja ptic in 
organiziranosti danes pa ???????? 
 Koliko vem, nas je nekaj gojiteljev v Sloveniji še aktivnih tako doma kot v tujini a žal 
vem bolj malo kaj in če sploh kaj se dogaja v naši Slovenski Zvezi, ki naj bi bila suport 
društvom in gojiteljem za informiranje in vodenje do lažjega delovanja društev in samih 
gojiteljev. 
 Spletna stran naše zveze komu in za kaj, če se na njej ne objavlja nič. Bili smo na 
svetovnem, dosegli izjemne uspehe za kar gre čestitka prejemnikom nagrad a kaj ko o tem ne 
napiše nobeden čisto nič razen rezultatov. Zaključili smo državno, o tem le moje videnje, ki je 
bilo napisano v smislu, da se iz napak učimo in ne, da si zatiskamo oči. So skupščine društev 
in morala bi biti tudi Zveze a o tem nič. Sprašujem se, kdaj se bo razpisalo po društvih 
povpraševanje za kandidate za zvezna priznanja in vse ostalo kar je v pristojnosti skupščine. 
Ne vem, do kdaj mora finančno poročilo oddati Zveza, vem pa, da društva to morajo predati 
do  31.03. v letu. Pa s tem spet ne mislim zgolj kritizirati, ker pa ta in razna druga vprašanja 
ne vem odgovoriti raznim gojiteljem, ki me kličejo bi rad, da se te zadeve vzpostavijo v 
normalne  tirnice.  
 Sam sem bil povabljen na srečanje hrvaških gojiteljev, sodnikov in pripravnikov, ki se 
je odvijalo v Šibeniku 31.03. in 01.04. 2012. Tam sem se med drugim srečal z veliko starimi 
znanci kot so Bulumbašič, Matošič , Slobodan Kulič, ki je bil povabljen kot gost iz Srbije in 
mnogimi drugimi znanimi gojitelji in sodniki. Beseda je seveda nanesla tudi na delo 
slovenske in srbske ptičjereje in na koncu je bila upravičena ocena, da smo na najslabšem v 
tem trenutno mi v Sloveniji. 
 Nekaj izvlečkov iz tega srečanja ali seminarja v Šibeniku. Dobili smo se v mestni 
knjižnici zjutraj ob 8,30 uri kjer so se začela predavanja, ki so trajala do 17,30 ure. In pri tem 
naj omenim le nekaj tem in oseb, ki so te teme vodili. 

• Mutacije onix    Nikola Jelenič 
• Serije ahatov    Udovičič Dejan 
• Priprava ptic za razstave   Skejič Davor  
• Zgodovina ptičarstva v Šibeniku  Zlatko Krnčevič 
• Pot do sprejema novih vrst na O.M.J. Karel Gjergek 
• Egzote     Slobodan Kulič 
• Lizardi     Duško Matošič 
• Ptice v oljčnih nasadih    Sinaj Bulimbašič 
• Paraziti pri pticah    Dr. vet. med. Emilo Ofner 
• Bolezni sobnih ptic   Dr. vet. med. Maja Žunič 

 



To so seveda ene glavnih tem, ki smo jih imeli možnost slišati. Bilo pa je še nekaj tem manj 
pomembnih. Po koncu tega je sledila skupna večerja in počitek. V Nedeljo zjutraj je sledil 
izlet, kjer smo si ogledali vzgojo treh večjih gojiteljev društva in na koncu ogled Sokolarskega 
centa, kjer smo imeli predavanje o pticah roparicah. Predavanje je imel veterinar in vodja 
centra g. Emilio Mendušič več o centru pa si lahko pogledate preko spleta ko zaprosite 
Sokolarski centar Dubrava-Šibenik. 
 To je nekaj malega za spletno stran Zveze, da le ta ne zarjavi. Seveda s tem mislim 
vzpodbuditi tudi ostale člane Zveze, da kaj napišejo, predsedstvo pa, da se javi svojim članom 
ali še obstaja in nas obvesti o svojih nadaljnjih aktivnostih. 
 
 
Z lepimi pozdravi Karel Gjergek 
   


