
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ZADEVA: Zapisnik konstitutivne seje predsedstva, nadzornega odbora in disciplinske komisije                     

                   ZDGP Slovenije 

Dne 17.9.2011 je bila opravljena konstitutivna seja organov ZDGP Slovenije, v prostorih DVVP 

Trbovlje, Gimnazijska cesta 22a, 1420 Trbovlje. 

 

Na sejo so bili vabljeni izvoljeni člani posameznih organov, ter g. Prašnikar Marko, kot častni 

predsednik in pa g. Gjergek Karel, kot predsednik ZS pri ZDGP Slovenije. 

 

Svoj odsodnost sta opravičila g. Paldauf Slavko in g. Vučkič Janez. 

 

Za sejo predsedstva je bil predlagan sledeči dnevni red: 

1. Obravnava zapisnika 35. Skupščine Zveze  
2. Konstituiranje predsedstva 
3. Poročilo s skupščine ZS in sprejem spremenjenih Pravil  
4. Informacija o aktivnostih od Skupščine do seje predsedstva in izvajanje delovno finančnega 

načrta 
5. Razno 

 
Seja predsedstva se je pričela ob 10:00 uri z uvodnim pozdravom predsednika Zveze g. Iztoka 
Cilenška.  
Pred pričetkom obravnave dnevnega reda, je predsednik navzoče pozval k odpovedi skupnega 
kosila po končani seji, v prid boljšega izkoristka sredstev Zveze, kar so prisotni na seji sprejeli. 
 
Predsednik Zveze je predstavil dnevni red in dal sprejem dnevnega reda seje, ter odprl razpravo. 
Ker na sam dnevni red ni bilo razprave je bil soglasno sprejet sklep: 
 

1. Sklep: Seja poteka po predlaganem dnevnem redu. (predlog je sprejet z vsemi glasovi) 

 

TRR: 02338-0092290258 
DŠ:21449708 ZVEZE 
http://zdvvps.110mb.com/ 
Tel.: 00386 590 10 332  
Številka: DC2/2011  
Mesto:Zagorje ob Savi 
Datum: 26.09.2011 

VSEM DRUŠTVOM ČLANOM 

PREDSEDSTVA, NADZORNEGA 

ODBORA IN DISCIPLINSKE 

KOMISIJE 

 



K 1. Točki: 

Prva točka je bila pregled Zapisnika 35. Skupščine Zveze. Predsednik je podal aktivnosti, ki so v 

teku ali so bile opravljene v obdobju med skupščino in sejo predsedstva in so sledeče: 

- Dokončani so vsi postopki za registracijo spremembe pravil Zveze in pripadajočih aktov 

- Razpis za naročilo obročkov in samo naročilo je bilo opravljeno. V prvem naročilu za leto 

2012 je bilo naročenih cca. 2000 obročkov manj. Obročki so že prispeli in so v fazi 

razpošiljanja po društvih 

- Razpis za sofinanciranje regijskih tekmovanj je bil opravljen. Na razpis je prišla prijava DVVP 

Nova Gorica  

V nadaljnem izvajanu je predsedstvo, glede na sklep Skupščine sprejelo odločitev, da se pristopi k 

pridobitvi statusa družbeno pomembe organizacije za Zvezo, kar nam kasneje omogoča sodelavo v 

pridobivanju sredstev dohodnine. 

 

2. Sklep: Pripravi se vloga za pridobitev statusa družbeno pomembne organizacije in se 

posreduje na Ministerstvo za okolje in prostor, ter Ministerstvo za kmetijstvo. V primeru 

pozitivne restive vlog se pristopi k pridobivanju članstva za nakazilo sredstev iz 

dohodnine. (Predlog je sprejet z vsemi glasovi) 

 

K 2. Točki 

Predsednik je podal sledeči predlog za sestavo predsedstva Zveze: 

- Cilenšek Iztok, predsednik in koordinator za društva Trbovlje, Kočevje, Grosuplje, Ivančna 

Gorica, Velike Lašče 

- Paldauf Slavko, namestnik predsednika in kordinator za društvo Murska Sobota in Zbor 

sodnikov 

- Cilenšek Dejan, sekretar in koordinator za društva Ilirska Bistrica, Nanos, Ajdovščina, Nova 

Gorica, Obalno društvo, Vrhnika 

- Napotnik Andreja, blagajničarka in koordinator za društvo Domžale 

- Ramšak Ivan, gospodar in koordinator za društva Celje, Š.d. Velenje, Koroška, Mozirje, Paka 

Velenje 

- Remic Franci, član in koordinator za društva Ljubljana, Tržič, Škofja Loka, Kranj, Komenda 

- Lebar Izidor, član in koordinator za društva Maribor, Beltinci, DGMŽ Ptuj, Gorišnica 



Ker je bil to edini podani predlog sestave predsedstva je bil dan na glasovanje in sprejet je bil 

sklep: 

3. Sklep: Predlog sestave predsedstva se potrdi. (potrjeno z vsemi glasovi) 

 

Poleg tega so se sestali tudi člani Nadzornega odbora in Disciplinske komisije in določili, da je 

predsednik nadzornega odbora g. Humar Franko in predsednik Disciplinske komisije g. Terpin 

Zdravko. 

 

K 3. Točki 

Vabljen na sejo predsedstva g. Karel Gjerek, kot predsednik Zbora Sodnikov je podal poročilo iz 

Skupščine Zbora Sodnikov, ki je potekala dne 1.7.2011 v Polani. Na skupščini je bilo izvoljeno novo 

vodstvo Zbora sodnikov, in sicer je novi predsednik Zbora g. Karel Gjergek in tajnik Zbora g. 

Črtomir Zakrajšek. V dnevnem redu skupščine Zbora je bila tudi obravnava spremembe pravil 

Zbora in spremembe tekmovalnega pravilnika. Predsedstvo je bilo tudi seznanjeno z izstopom  g. 

Iztoka Cilenška iz vrst Zbora Sodnikov. Predsednik zbora sodnikov je le te predstavil in predsedstvo 

zaprosil za potrditev. Zato so bili sprejeti sledeči sklepi. 

 

4. Sklep: Predsedstvo je sprejelo višine limitov za dodelitev nagrad in sicer 90 točk za 

posamezno ptico in 360 točk za kolekcijo. (Predlog je bil sprejet z 5 glasovi za in 1 proti) 

5. Sklep: Predsedstvo je potrdilo stroškovnik Zbora sodnikov in sicer: 

Taksa    35,00 EUR 
Dnevnica   15,00 EUR 
Pol dnevnica    8,00 EUR 
Kilometrina    0,30 po km + 10% za prevoz drugega sodnika 
 
Ker je kilometrina med Zborom sodnikov in Zvezo usklajena se potrdi tudi 
sprememba kilometrine za Zvezo na 0,30 EUR po kilometru ( Predlog je bil sprejet 
soglasno) 

 
6. Sklep: Predsedstvo potrdi predlog spremembe tekmovalnih skupin. (Predlog je bil 

sprejet soglasno) 
 

7. Sklep: Predlog sprememb Pravil Zbora sodnikov, se pošlje v obravnavo društvom, ki 
morajo podati svoj odgovor o potrditvi oziroma nepotrditvi pravil do 30.10.2011. 
Glasovi društev, ki svojega odgovora ne bodo posredovala se štejejo, kot glas za 
potrditev sprememb Pravil Zbora Sodnikov. (Predlog je bil sprejet soglasno) 
 

 
 



K 4. Točki 
 
Predsedstvo se je seznanilo z izvajanjem finančnega plana od seje skupščine Zveze do seje 
predsedstva. V preteklem obdobju je bilo opravljeno zbiranje naročil obročkov in izvedba naročila. 
Za leto 2012 je bilo v prvem naročilu naročeno cca. 2000 obročkov manj, kot v prejšnjem letu, 
poleg tega je bilo ugotovljeno da društva DGMŢ Ptuj in Ivančna Gorica niso vplačali dela članarine 
po obročku. Izveden je bil seminar oziroma skupščina Zbora sodnikov. Poleg tega so bili izplačani 
tudi potni stroški za sejo predsedstva in nadzornega odbora pred skupščino, ki še niso bila zajeta v 
finančnem poročilu na sami skupščini. Zveza je tudi opravila zakup domene za internetno stran in 
pa izplačala dogovorjeni honorar administratorju le te. Opravljen je bil razpis za sofinanciranje 
regijskih razstav na katerega se je prijavilo le društvo Nova Gorica. Plačana je bila tudi članarina 
za COM in OMJ. Na podlagi podanih dejstev so bili oblikovani naslednji sklepi: 
 

8. Sklep: DVVP Nova Gorica se od predvidenih 1.000,00 podeli 500,00 EUR pomoči za 
izvedbo razstave, preostala sredstva gredo v rezervni sklad Zveze. (Predlog je bil 
sprejet soglasno) 
 

9. Sklep: Razstave, ki so podprte z strani Zveze so mednarodna razstava v Udinah in 
Vicenzi, ter svetovno prvenstvo ptic v Španiji. Prinesitelja za Zvezo na teh razstavah 
sta g. Kogoj Matjaž iz Nove gorice in g. Dejan Cilenšek iz Trbovlje. Za potrebe 
prevoza ptic na svetovno prvenstvo bo Zveza najela avtodom, za katerega pokritje 
stroškov se je zavezal predsednik Zveze g. Iztok Cilenšek. (Predlog je bil sprejet 
soglasno) 
 

10. Sklep: Pedsedstvo bo v pripravi finančnega plana za sledeče leto zmanjšalo sredstva 
namenjena podpori izvedb regijskih razstav in bo ta del namenila, kot pomoč 
društvom pri organizaciji društvenih razstav. (Predlog je bil sprejet soglasno) 
 

K 5. Točki 
 
Predsednik je podal predlog, da se na Pošti Slovenije za prevzem pošiljk pooblasti sekretarja g. 
Cilenšek Dejana, in da se na NLB d.d. pooblasti blagajničarko g. Andrejo Napotnik in g. Cilenšek 
Dejana.  
 

11. Sklep: Predlog o pooblastilu na Pošti in NLB se potrdi. (Predlog je bil soglasno sprejet) 
 
Predsednik Zbora sodnikov g. Gjerek Karel je podal informacijo, da bo članstvo Zbora sodnikov 
obiskalo razstavo v Celovcu, kot strokovni del seminarja, in v ta namen naj bi iz sredstev za 
delovanje Zbora sodnikov, ki so še preostala porabili 200,00 Eur za plačilo prevoza. 
 

12. sklep: Zboru sodnikov se odobri koriščenje finančnih sredstev v višini 200,00 EUR 
 
Gospodar g. Ivan Ramšak je izrazil mnenje, da bi bilo potrebno preveriti in objaviti naslove društev 
na internetni strani Zveze. 
  

13. Sklep: V društva se pošlje naslovnik iz leta 2008 v pregled in se jih zaprosi, da 
eventuelne spremembe podatkov posredujejo sekretarju Zveze do 30.10.2011, nakar 
le ta naredi čistopis obstoječega Naslovnika in se ga nato objavi na internetni strani 
Zveze. (Predlog je sprejet soglasno) 

 
Predsednik NO g. Humar Franko je izrazil ţeljo, da bi se pripravilo vse dokumente  za prvi pregled 
z strani novega Nadzornega odbora. 
 



14. Sklep: Predsednik Zveze in blagajničarka pripravita dokumentacijo v najkrajšem 
možnem času in jo posredujeta v pregled Nadzornemu odboru. (Predlog je bil sprejet 
soglasno) 

 
Predsedstvo je predstavnika organizatorja drţavne razstave g. Ramšaka povprašalo ali ţeli prejeti 
akontacijo za izvedbo drţavnega prvenstva takoj, le ta pa je odgovoril da trenutno za to ni potrebe 
bodo pa obvestili predsedstvo, ko bodo sredstva potrebovali. 
 
 
S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena ob 12:45 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisnik sestavil: 
 
Sekretar Zveze 
Dejan Cilenšek 
 
 
 

 

 


