
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik seje predsedstva in nadzornega odbora 

 

Na podlagi vabila in Pravil Zveze se je predsedstvo Zveze in nadzorni odbor sestalo na seji dne 

18.5.2013 ob 8:45 uri v Gostilni Kogoj v Biljah 149/A, 5292 Renče. 

Na seji so bili prisotni vsi člani predsedstva in člani nadzornega odbora. 

Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red: 

1. Priprava pred Skupščino Zveze 

2. Razno 

Po uvodnem pozdravu podpredsednika Zveze g. Gjergeka se je prešlo na 1. točko dnevnega reda. 

K 1. Točki 

Točko je odprl g. Gjergek z predlogom predsedstva za delo na sami Skupščini.  

1. Podal je predlog za delovno predsedstvo na Skupščini Zveze v sledeči sestavi: 

Delovni predsednik – Ramšak Ivan, člana delovnega predsedstva – Cilenšek Edo in Knez 

Robert, zapisnikar – Cilenšek Dejan in overovatelja zapisnika – Vodlan Jože in Vasle Jože. 

Sklep 1: Predsedstvo je potrdilo predlagani predlog. 

2. Kot drugo se je obravnavalo naročanje obročkov za leto 2014. Ker je blagajnik Zveze g. 

Lebar Izidor povedal, da je z strani nekaterih društev prejel željo o izdaji računa z strani 

Zveze za naročilo obročkov, zato se je sprejel naslednji sklep: 

Sklep 2: 1. Naročilo obročkov za leto 2014 se izvede do 30.6.2013. Društva, ki želijo za          

naročene obročke prejeti račun, morajo naročilnico posredovati najkasneje do 20.6.2013, 

nato bodo z strani Zveze prejeli predračun za želeno količino obročkov z 5 dnevnim 

plačilni rokom. Po plačilu bodo prejeli račun za plačane obročke. Cena obročka in 

članarine bo enaka predlogu iz finančno delovnega plana v primeru potrditve le tega na 

Skupščini. 
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3. Pregled inventarja Zveze in preselitev le tega. Ker je potrebno izprazniti skladišče v katerem 

se skladišči inventar Zveze je g . Gjergek podal predlog, da se z dopisom obvesti društva, da 

se bo pregled inventarja Zveze opravil v soboto 8.6.2013. Sodelovanje pri tej akciji je za 

društva obvezno. Poleg tega je predlagal, da se za gospodarja Zveze imenuje g. Vasle Jožeta 

v primeru, da bodo spremembe v predsedstvu potrjene na sami Skupščini. Dogovorjen je 

bil tudi sistem prenosa in skladiščenja opreme. Predlagani in potrjeni so bili sledeči sklepi: 

Sklep 3: Pregled in selitev inventarja iz trenutnega skladišče se opravi 8.6.2013. Zaradi 

hitrejše izvedbe bo g. Gjergek posredoval dopis društvom, v katerem jih bo obvestil o 

zbirnem mestu in času izvedbe selitve. Udeležba na akciji je za društva obvezna. 

Sklep 4: Za gospodarja Zveze se imenuje g. Vasle Jožeta. 

Sklep 5: Inventar Zveze se bo skladiščil na lokaciji organizatorja državnega prvenstva za 

tekoče leto. Primopredaja med društvi organizatorji se opravi po izvedenem tekmovanju 

v medsebojnem dogovoru obeh društev. 

4. Udeležba in podprtje razstav z strani Zveze. G. Kogoj je povedal, da bo društvo Nova Gorica 

v letošnjem letu organizirala mednarodno razstavo Midlle Europe Show. Na tem 

tekmovanju bodo razpisane vse skupine ptic vključno z kanarčki pevci. Zato je bil sprejet 

naslednji sklep: 

Sklep 6: Zveza bo v letu 2013 podprla naslednja tekmovanja, mednarodna razstava ptic v 

Udinah – prinos ptic, mednarodna razstava ptic Nova Gorica – finančna podpora 

organizatorju, državno tekmovanje v Beltincih in prinos na Svetovno tekmovanja v Italiji. 

5. Sledeča točka razprave je bilo sprejetje Disciplinskega pravilnika Zveze. G. Humar je 

povedal, da je bil predlagani pravilnik predan v oceno pravni službi in je bilo ugotovljeno, 

da se nekateri izmed členov medsebojno izključujejo ali pa niso v skladu z zakoni. Zato je 

predlagal, da se sam pravilnik na Skupščini poda kot delovni predlog. G. Gjerek je nato 

povedal, da je ta dokument internega značaja v Zvezi in predlagal, da naj ga Skupščina 

sprejme v predlagani obliki, nato pa se na sejah predsedstva pregleda podane predloge 

sprememb, ki se nato sprejemajo ali ne in nato se do sledeče skupščine pripravi čistopis 

pravilnika z predlaganimi spremembami za sprejetje. 

K 2. Točki 

V tej točki je g. Ramšak pozval prisotne naj razmislijo o izvedbi ene izmed sej predsedstva na 

Koroškem v okviru njihovega letnega piknika, kot v preteklem letu. 

S tem je bil sestanek zaključen. 

         Sekretar Zveze: 

         Dejan Cilenšek 


