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OKROŽNICA PREDSEDNIKA ŠT. 34 

Spoštovani! 

Predsedstvo Zveze gojiteljev ptic Slovenije se je sestalo na svoji konstitutivni seji dne 17.09.2011. Na seji je 

bil obravnavan sledeči dnevni red: 

1. Obravnava zapisnika 35. Skupščine Zveze 

2. Konstituiranje predsedstva 

3. Poročilo s skupščine ZS in obravnava spremenjenih Pravil ZS 

4. Informacija o aktivnostih od Skupščine do seje predsedstva in izvajanje delovno finančnega načrta 

5. Razno 

Poskušal Vas bom seznaniti s sprejetimi zaključki pri posamezni točki dnevnega reda. 

1. OBRAVNAVA ZAPISNIKA 35. SKUPŠČINE ZVEZE: 

Pri tej točki smo ugotovili, da je predvsem pomembno, da izvedemo aktivnosti v zvezi možnosti pridobitve 

statusa Zveze, ki je opravičena na sredstva dohodnine, ki jih lahko davčni zavezanci namenijo za delovanje 

društev, Zvez in drugih organizacij. Člani so ugotovili, da je najprej v skladu s Zakonom o društvih potrebno 

pridobiti status Zveze posebnega družbenega pomena. Poskušali bomo pridobiti mnenje ministrstva za 

javno uprava, katero je tisto ministrstvo kamor glede na naravo svoje dejavnosti spadamo. O vseh dogodkih 

Vas bomo sprotno obveščali. 

2. KONSTITUIRANJE PREDSEDSTVA ZVEZE: 

Na podlagi predloga predsednika Zveze so člani soglasno sprejeli predlog nosilcev nalog v predsedstvu. 

Poleg tega smo  se dogovorili, da posamezen član predsedstva koordinira dela s posameznimi društvi. To 

sicer ni obveza je pa dana možnost, da na seje društva ali organov društva vabite tudi te člane. Naloge in 

koordinacije so bile razdeljene  tako: 

- CILENŠEK Istok – predsednik in koordinira delo društev: Trbovlje, Kočevje, Ivančna Gorica, Velike 
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- PALDAUF Slavko – namestnik predsednika in koordinira sodelovanje z ZS in društvo Murska Sobota 

- CILENŠEK Dejan – sekretar in koordinira delo društev:Obalno društvo, Ilirska Bistrica, Nanos, 

Ajdovščina in Nova Gorica 

- NAPOTNIK Andreja – blagajnik in koordinira delo z društvom Domžale 

- RAMŠAK Ivan – gospodar in koordinira delo društev: Š.D. Velenje, Mozirje, Celje, Paka Velenje in 

Koroška 

- REMIC Franci – član in koordinira delo društev: Kranj, Tržič, Škofja Loka, Komenda in Ljubljana 

- LEBAR Izidor – član in koordinira delo društev: Beltinci, Maribor, DGMŽ Ptuj, Gorišnica 

Vse podatke in kontakte boste našli na internetni strani Zveze. Seji so prisostvovali tudi izvoljeni člani 

Nadzornega odbora in Disciplinske komisije, ki so izmed sebe imenovali predsednike. Tako je sestav sledeč: 

Nadzorni odbor: 

1. HUMAR Franko – predsednik 

2. OBAL Milan – član 

3. FURLAN Željko – član 

Disciplinska komisija: 

1. TERPIN Zdravko- član 

2. PERPAR Dušan – član 

3. VUČKIČ Janez – član 

4. POROČILO S SKUPŠČINE ZS IN OBRAVNAVA SPREMENJENIH PRAVIL ZS: 

Uvod k točki in poročilo je podal predsednik ZS g. Karel Gjergek. Ker ste zapisnik že prejeli in tudi razpis za 

jesenska tekmovanja želim opozoriti samo na sprejete zaključke: 

1. Predsedstvo je soglasno sprejelo predlagane stroške sodnikov 

2. Predsedstvo je z enim glasom proti sprejelo, da ostanejo limiti pri ocenjevanju do nadaljnjega 

3. Predsedstvo je sprejelo predlagane tekmovalne grupe, ki bodo objavljene na internetni strani in jih 

morajo društva, ki izvajajo tekmovanja s sofinanciranjem Zveze pri razpisih upoštevati. 

Pri obravnavi sprememb Pravil ZS je bilo ugotovljeno, da jih na predlog predsedstva sprejema Skupščina 

Zveze. Ker ni razlogov, da le te sprejmemo tudi na način, da društva dajo soglasja boste o tem posebno 

obveščeni s posebnim dopisom in možnostjo izreči se za ali proti. 

5. INFORMACIJA O AKTIVNOSTIH OD SEJE SKUPŠČINE DO SEJE PREDSESEDSTVA: 

1. Predsedstvo je ugotovilo, da je postopek registracije sprememb Pravil in imena dokončan. Prav tako 

ostali potrebni postopki. 



2. V tem obdobju je bil opravljen razpis za naročilo obročkov. Predsedstvo je ugotovilo, da je bilo v 

prvem naročilu naročenih cca. 2000 obročkov manj, kot v preteklem letu. Obročki so že izdelani in 

plačani in bodo v društva prispeli do 1.10.2011. 

3. Glede na občasne težave, ki so bile pri dostopu do internetne strani Zveze je bila opravljena 

registracija domene za Zvezo društev gojiteljev ptic Slovenije in plačan enoletni zakup le te. Nov 

naslov internetne strani Zveze je:  http://zdgpslo.si/ 

4. Opravljen je bil razpis za regijske razstave, ki jih bo Zveza podprla z kotizacijo iz finančnega plana. 

Na razpis je prišlo samo vloga DVVP Nova Gorica, ki organizira Odprto prvenstvo ptic Nova Gorica 

2011. Predsedstvo je sprejelo, da od predvidenih 1.000,00 EUR v finančnem planu, DVVP Nova 

Gorica dodeli 500,00 EUR za izvedbo prvenstva, preostalih 500,00 EUR pa gre v rezervni sklad. 

5. Predsedstvo se je odločilo, da v letu 2011 podpre sodelovanje na sledečih mednarodnih razstavah: 

Udine, Vicenza in pa Svetovno prvenstvo ptic v Španiji. Prav tako je tudi potrdilo prinesitelja ptic na 

ta tekmovanja in sicer g. Cilenšek Dejan iz DVVP Trbovlje in g. Kogoj Matjaž iz DVVP Nova Gorica, saj 

je mnenja, da sta v pretekli sezoni zadevo opravila korektno. Navodila za prijavo na tekmovanja 

prejmete z strani sekretarja Zveze. 

 

 

Lep pozdrav ! 

                                                                                            Predsednik Zveze: 

                                                                                              Istok CILENŠEK 
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