
                       
 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                          

 

    

                                                                                                                                                   Številka: S.P. sept./2010 

 Številka:                                                                                                   

                              Mesto:MELE  

 

                              Datum: 15.09.2010 

Zapisnik 

 
Na podlagi določb in Pravil Zveze društev za varstvo in vzgojo ptic Slovenije je seja predsedstva bila v soboto 04. 09. 2010 ob 09:00 uri v prostorih 

društva DVVP Trbovlje Gimnazijska 22a  

    Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika Skupščine ZVEZE 

2. Obravnava aktivnosti od skupščine in plačilo članarine in naročilo obročkov 

3. Obravnava in sprejem sklepov o dodelitvi sredstev iz delovno finančnega načrta 

4. dogovor o prinesiteljih ptic na posamezna tekmovanja 

5. sprejem sklepov o višini stroškov na jesenskih tekmovanjih 

6. Razno 

Prisotni vsi člani predsedstva,ter časni predsednik in predsednik NO: opravičil se g. Meolic Damjan.  

Po pozdravu predsednika, ter pojasnil o dnevnem redu in razdelitvi gradiva za sejo, prisotni potrdijo dnevni red v podani obliki in se seja prične 

 

Točka 1 

 

Predsednik pregleda zapisnik skupščine, ki je bila 25. 05. točke se v celoti obravnavajo. Ugotavlja se, da zapisnik še ni uradno podpisan saj g. 

Furlan ni vrnil podpisanega zapisnika, da bi lahko pravila, ki so bila sprejeta, uradno registrirali na UE. 

Zadolţi se g. Rolih, da odnese zapisnik seboj in ga da g. Furlanu, ki je obljubil, da ga bo podpisal.Zapisnik skupščine se potrdi v podani obliki. 

 

Točka 2. 

 

Pri tej točki predsednik pove o potek naročila obročkov, ki jih je bilo naročenih skupaj 16.735 kar je skoraj tisoč maj ko lani, pobiranje naročnine po 

pravilih sprejetih na skupščini, seveda ni šlo brez problemov. Prav tako pa je predsednik dobil pripombe na sprejete sklepe o  članarini in ne razume 

kako to saj so bila pravila obravnavana na konferenci in po društvih  pred sprejemom na skupščini. Na koncu se je vse rešili. Predsednik omeni, da 

društva DGMPŢ Slovenske Konjice, Rakun Slovenska Bistrica, Gojitelj Miklavţ in Zabovci Ptuj niso plačali članarine niti naročili obročkov, po 

diskusiji prisotnih predsedstvo sprejme sklep: Predsedstvo predlaga zvezi, da se omenjena društva črtajo iz članstva zveze, še prej pa se društva 

obvestijo, da poravnajo svoje obveznosti do konca septembra v nasprotnem se jim ne bo več pošiljalo pošte. 

Prisotni se seznanijo tudi s tem, da so bili izdelano novi ocenski listi saj je bilo nekaj sprememb le teh. 

 

Točka 3. 

 

Pri pregled finančno delovnega plana po točkah se ugotavlja, da sredstev še niso rabili, ker ni bilo drugih stroškov razen potnih. 

V okroţnici so bila društva pozvana, da se prijavijo na razpisna sredstva za razstave, ki se subvencionirajo. Na razpis so se prijavila društvo Nova 

Gorica z mednarodno razstavo treh deţel, društvo Trbovlje z regijsko razstavo in društvo Ajdovščina z » Odprtim tekmovanje Malino kanarčkov 

Logatec « Postavi se spet problem tekmovanja »Harških vrvivce« saj ni moţno dobiti sodnika oziroma bi bili stroški glede števila ptic preveliki. Po 

izmenjavi mnenj prisotnih se sprejme: 

- društvu Trbovlje se dodeli dotacija v višini 500  € 

- društvu Nova Gorica se dodeli dotacija v višini 800  €,za manjko 300 € se naredi rebalans finančnega plana 

- za tekmovanje Malino kanarčkov se pokrijejo stroški enega sodnika, gojitelji, ki ţeli tekmovati na drţavnem tekmovanju pa je dolţni plačati stroške 

kataloga 

- za Harške vrvivce zveza organizira prenos ptic na tekmovanje v »Vičenco« Italija ocene se pa priznajo tudi za drţavno prvenstvo  

 

Vtem času so nekatera društva oddala termine razstav in ti so bili objavljeni v okroţnici predsednika vendar še naj enkrat  zapišem le  termin drţavne 

razstave, ki ga organizira društvo Kranj od 17. 12. do 19. 12. 2010 in svetovno razstavo, ki bo konec januarja prijave pa je potrebno zbrati do 15. 12. 

 

Točka 4. 

 

Prinesitelj ptic za svetovno razstavo ostaja g. Dejan Cilenšek za ostale razstave pa se pozivajo društva, da predlagajo oziroma se prijavijo kandidati, 

ki bi bili pripravljeni nositi ptice na mednarodne razstave, zveza bo priznala nastale stroške. 
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Točka 5. 

 

Prisotne predsednik ZS g. Gjergek seznani so se na pikniku v Kranju prisotni sodniki dogovorili, da glede na ekonomsko situacijo še letos ne 

bodo spreminjale tarife za ocenjevanje in te so naslednja: 

 

Taksa za ocenjevanje   35 € 

Dnevnica cela              15 € 

Dnevnica polovična      8 € 

Kilometrina              0,25 € + 10 % dodatek ob prevozu drugega sodnika skupaj z prvim 

 

Predsedstvo se z predstavljenimi vrednostmi strinja in jih potrdi! 

Gjergek omeni tudi spremembe na ocenskih listih in nekatere novosti pri ocenjevanju, vse to se bo obravnavalo na seminarju ZS in te novitete 

se bodo uporabljala ţe letos. Pove tudi, da bodo v društva poslani razpisi za tekmovanja, tako da bodo društva lahko prijavila termine 

tekmovanj in potrebo po sodnikih, ter tako z ocenjevanji izpolnila pogoj za udeleţbo na drţavni razstavi.   

 

Točka 6 

 

Sprejme se višina kilometrine in sicer: 0,25 € za prevoţeni kilometer! Zaradi konstruktivnega delovanja vseh prisotnih se seja konča ob 11 uri. 

 

Lep pozdrav ! 

 

zapisal sekretar ZVEZE : 

                                                                                                                                   Predsednik ZVEZE: 

Slavko Paldauf  l.r.                                                                                                      

slavko.paldauf@gmail.com                                                                                            Iztok Cilenšek  l.r. 

 02/ 562 13 32 // 041/ 203 732 


