
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

ZADEVA: Spremni dopis 

Spoštovani prejemnik pošte ! 

1. SKUPŠČINA ZVEZE: 
 

Posredujem Vam vabilo in gradiva za 36.skupščino Zveze. Prosim, da poskrbite za 
pooblastilo delegatu. Na podlagi sprejetih sprememb Pravil Zveze ima vsako društvo samo 
enega delegata. Prav tako posredujte vabilo tudi dobitnikom priznanj ( srebrnih in zlatih 
znakov).  Pisna priznanja bodo prejeli delegati društev in jih boste kasneje podelili v 
društvih.  

 

Lep pozdrav do snidenja na Skupščini! 

 
 

 
 
          Sekretar Zveze: 
 
          l.r. Dejan Cilenšek 

TRR: 02338-0092290258 
DŠ:21449708 ZVEZE 
http://zdvvps.110mb.com/ 
Tel.: 00386 590 10 332  
Številka: DC5/2012  
Mesto:Zagorje ob Savi 
Datum: 11.05.2012 

 

Vsem društvom in vabljenim 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

ZADEVA:  V A B I L O 
 
Na podlagi Pravil Zveze društev za gojitev ptic Slovenije sklicujem 36. redno Skupščino Zveze, ki bo v 
soboto 19.maja 2012 ob 9.00 uri v Gostišču "PRI VIDRGARJU", Žibert Jože s.p., Vidrga 4, 1252 Vače. 
 
Za potek Skupščine predlagam sledeči dnevni red: 
 

1.   Otvoritev Skupščine 
2. Izvolitev organov Skupščine:  

- delovno predsedstvo 
- volilna komisija 
- zapisnikar 
- 2 overovatelja zapisnika 

      3.  Ugotovitev prisotnosti delegacij in objava sklepčnosti  
4.  Poročila:   

- predsednika 
- sekretarja 
- blagajnika 
- predsednika Zbora sodnikov 
- Nadzornega odbora 
- Disciplinske komisije 

5.  Razprava in sprejem poročil 
6.  Sprejetje odstopa in razrešitev predsednika in predsedstva 
7.  Volitve: predsednika, članov predsedstva 
8.  Podelitev priznanj zaslužnim društvom in članom  
9.  Objava rezultatov volitev 
10. Obravnava in sprejem delovno finančnega programa za obdobje 2012/13 
11. Informacija o organizatorju 21. državnega prvenstva 
12. Vprašanja in pobude delegatov 
 
Do snidenja lep pozdrav ! 
 
 
          Sekretar Zveze: 
 
          l.r. Dejan Cilenšek 

TRR: 02338-0092290258 
DŠ:21449708 ZVEZE 
http://zdvvps.110mb.com/ 
Tel.: 00386 590 10 332  
Številka: DC4/2012  
Mesto:Zagorje ob Savi 
Datum: 11.05.2012 

Vsem društvom, predsedniku Zbora 
sodnikov, predsedniku nadzornega 
odbora, članom predsedstva, 
predsedniku disciplinske komisije, 
dobitnikom srebrnih in zlatih znakov ter 
dobitniku plakete Zveze 

 



 
 
 

 

 

 

P O O B L A S T I L O 

 

Društvo ……………………………………………………. pooblašča 

 

Naslednjega delegata: 

 

 

1…………………………………………………… 

 

da zastopajo društvo na 36. Skupščini Zveze društev za gojitev ptic Slovenije 
dne 19. maja 2012. 

 

 

Pooblastilo oddate sekretarju Zveze na sami Skupščini. 

 

 

 

Datum: ………………….                                        Predsednik društva: 

                                                                                         

                                                                        ……………………………….   

 

  



 
 
 

 

 

 

KANDIDATNA LISTA 

 

ZA PREDSEDNIKA ZVEZE 

 

1. Cilenšek Dejan, predlagatelja društvo Trbovlje in društvo Celje 
 

2. Zakrajšek Črtomir, predlagatelji društva N. Gorica, M. Sobota, Slavček Beltinci, Paka Velenje 

 

 

ZA PREDSEDSTVO ZVEZE 

 

1. Bogataj Vinko, predlagatelj društvo Nanos 

2. Cilenšek Dejan, predlagatelj društvo Trbovlje 

3. Gjergek Karel, predlagatelj društvo M. Sobota 

4. Klančnik Jure, predlagatelj društvo Velenje 

5. Kogoj Matjaž, predlagatelj društvo N. Gorica 

6. Lebar Izidor, predlagatelj društvo Slavček Beltinci 

7. Ramšak Ivan, Predlagatelj društvo Koroška 

8. Remic Franci, Predlagatelj društvo Lišček Kranj 

9. Vasle Jože, predlagatelj društvo Celje 

 

                                                                                             Predsedstvo Zveze 



 
 
 

 

 

 

Finančni plan za leto 2012/2013

Zap.                     POSTAVKA PLANIRANA 
št. SREDSTVA
I. DOHODKI
1. članarina 7.300,00
2. plačilo obročkov 6.000,00

SKUPAJ DOHODKI 13.300,00

II. ODHODKI

1. seje predsedstva in delovanja Zveze 750,00
2. 36.skupščina Zveze 1.000,00
3. kotizacija 21. državne razstave 2.500,00
4. plačilo obročkov 5.400,00
5. sodel. na 61.svet.prvenstvu Belgija 2013 1.500,00
6. udeležba na drugih mednarodnih tekmovanjih 600,00
7. seminar zbora sodnikov in druge oblike izobraž. 780,00
8. pisarniški material,tiskanje nalepk,provizije banki 300,00
9. članarina COM in OMJ 370,00
10. Spletna stran (administracija+domena) 250,00

SKUPAJ ODHODKI 13.450,00

Ostanek iz leta 2011 9.000,00

Predsedstvo Zveze predlaga sprejem naslednjih sklepov:

1. Skupščina sprejema finančni plan za leto 2012/2013
2. Skupščina sprejema ceno obročka v I. naročilu :                0,30€ za navadne obročke

0,40€ za debelostenske obročke
3. Skupščina sprejema ceno obročkov v II. naročilu:           0,40 za navadne in debelostenske
4. Skupščina sprejema članarino: 50 € za društvo

0,30€ po naročenem obročku

PREDSEDSTVO ZVEZE



 
 
 

 

 

 

DOBITNIKI ODLIČIJ ZVEZE ZA LETO 2012 

PISNA PRIZNANJA 

Beliš FRANC – Društvo Koroška 
G. Beliš je bil eden glavnih motorjev pri izvedbi 20. Državnega prvenstva, poleg tega pa je vzoren 
član društva. 
 
Gostan Ladislav – Društvo Beltinci 
G. Gostan je že od vsamega vstopa v društvo tudi gospodar le tega. Prisostvuje pri vseh delovnih 
aktivnostih, ki se izvajajo v društvu. Prav tako je aktiven pri zbiranju finančnih sredstev, ki so 
pomemben del za delovanje društva. Je tudi dober gojitelj. 
 
Simeunović Boško – Društvo Ljubljana&Grilček 
Po poklicu veterinar, a obenem velik ljubitelj ptic. Aktivno tekmuje in dosega dobre rezultate na 
različnih tekmovanjih. Nesebično pomaga in svetuje drugim članom glede vzgoje in zdravja ptic. 
 
Lah Marko, Društvo Lišček Kranj 
Aktivno sodeluje pri vseh akcijah, nalogah in dejavnostih društva, posebno pri realizaciji razstav, ki 
jih prireja društvo. S tem pripomore k uspehu in nemotenem delovanju društva. 
Je uspešen in napreden gojitelj ptic. 
 
Bahun Božidar, Društvo Kalinka Tržič 
V društvu vsestransko aktiven v vseh situacijah, ki jih je imelo društvo. Je eden tistih zaradi katerih 
društvo sploh še deluje. 
 

 
SREBRNI ZNAK 

 
Škulj Milan, Društvo Lišček Kranj 
Je dolgoletni član društva od ustanovitve.  Je uspešen in napreden gojitelj ptic. V društvu opravlja 
funkcijo člana nadzornega odbora. S tem pripomore in prispeva k uspehu in nemotenemu delovanju 
društva. 

Kogoj Matjaž, Društvo Nova Gorica 
Je izvrsten gojitelj in velik promotor našega hobija. Nepogrešljiv je pri vseh razstavah in srebrni znak 
mu bo v veliko spodbudo za naprej. 

 

Lebar Izidor, Društvo Slavček Beltinci 



Že 10 let zelo aktiven v društvu. Zdaj mu teče tudi drugi mandat funkcije predsednika društva, 
katero je v njegovem času vodenja pridobilo na številu gojiteljev, prav tako po še boljši 
prepoznavnosti društva Slavček ter mnogimi tekmovalnimi rezultati na državni, mednarodni in tudi 
svetovnih razstavah. Sam je tudi dober in uspešen gojitelj, kateregaznanje prenaša na nove 
gojitelje. V tem času je tudi uspešno izpeljal državno tekmovanje oziroma razstavo, kakor tudi 
vsakoletno društveno razstavo. Imel je že nekaj radijskih oddaj o delovanju društva ter predstavitev 
poslušalcem vsebine o varstvu in vzgoji ptic v Sloveniji. 

Horvat Drago, Društvo Murska Sobota,  
Dober gojitelj, vestni in odgovorni član društva, sodeloval pri vseh večjih akcijah društva, ki jih ni 
malo 

Petrušević Dušan, Društvo Ljubljana Grilček 
Aktiven član vsa leta članstva, ki se je potrudil združiti vsa društva s področja Ljubljane v eno 
delujoče. Nesebičen, pripravljen pomagati z nasveti za vzrejo. 
 

ZLATI ZNAK 

Remic Franci, Društvo Lišček Kranj 
Je dolgoletni član društva, od leta 1994. Je uspešen in napreden gojitelj ptic. Od samega začetka, 
od vstopa v društvo aktivno in predano sodeluje pri vseh akcijah, nalogah in dejavnostih društva. Od 
leta 1997 v društvu vestno opravlja funkcijo tajnika društva. S tem pripomore in prispeva k uspehu 
in nemotenemu delovanju društva. Med člani društva uživa veliko zaupanje. Aktivno sodeluje tudi v 
ZS, kot sodnik za papige standard. V ZS je zadnja dva mandata od leta 2003 pa do leta 2011 
opravljal funkcijo sekretarja. Od leta 2011 pa je bil izvoljen v predsedstvo pri  Zvezi gojiteljev 
Slovenije. Mnenja smo, da za svojo aktivnost tako v društvu, kot v Zvezi zasluži omenjeno 
priznanje. 

Koražija Viki, Društvo Ljubljana Grilček 
Vsa leta aktiven in prizadeven član, aktiven na vseh tekmovanjih in tudi večkrat nagrajen. 

Vučkič Janez, Društvo Murska Sobota 
Vesten in deloven član društva, nekaj mandatov blagajnik društva in en mandat podpredsednik. 
Zelo aktiven ob razstavah in ostalih akcijah društva. V Zvezi trenutno član disciplinske komisije, bil 
pa je že tudi član nadzornega odbora. 

PLAKETA ZVEZE 

Paldauf Slavko, Društvo Murska Sobota 

G. Paldauf je dolgoletni član društva in Zveze. Je mednarodni sodnik za kanarčke pevce Malinoa. 
Vprejšnjih dveh sklicih predsedstva je bil sekretar Zveze, v zadnjem pa opravlja funkcijo 
podpredsednika. V zadnjem desetletju je z odrekanjem tekmovanjem na državni ravni pokazal 
ogromno solidarnost do kolegov gojiteljev pevcev malinoa, saj se je kot edini slovenski sodnik  za to 
vrsto odpovedal tekmovanjem v prid drugih. 
 

                                                                                             Predsedstvo Zveze 
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