
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ZADEVA:  Zapisnik 36. Redne Skupščine Zveze društev gojiteljev ptic Slovenije 
 
 
Na osnovi Pravil Zveze društev gojiteljev ptic  Slovenije je bila dne 19.5.2012 ob 9:00 uri sklicana redna letna 
Skupščina Zveze. Skupščina Zveze se je odvijala v Gostišču '' Pri Vidrgarju'', Žibert Jože s.p., Vidrga 4, 1252 
Vače. Za potek Skupščine je bi predlagan naslednji dnevni red: 
 

1. Otvoritev Skupčine 
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 12. Državnega prvenstva 
12. Vprašanja in pobude delegatov 

 
K 1. Točki 
 
Skupščino je z pozdravom delegatom in delegatkam, ter vsem ostalim vabljenim odprl predsednik Zveze v 
odstopu g. Cilenšek Istok. Po uvodnem nagovoru je predstavil predlog dnevnega reda Skupščine, kot je bil 
podan v vabilu za samo Skupščino in ga, kot takšnega dal na glasovanje.  
 

1. Sklep: Delegati so sprejeli dnevni red Skupščine enoglasno. 
 
 
 
 
 

TRR: 02338-0092290258 
DŠ:21449708 ZVEZE 
http://www.zdgpslo.si/ 
Tel.: 00386 590 10 332  
Številka: DC8/2012  
Mesto:Zagorje ob Savi 
Datum: 23.05.2012 

 



K 2. Točki 
 
G. Cilenšek je podal predlog sestave organov Skupščine v naslednji sestavi: 
 

• Delovno predsedstvo: 
- Predsednik g. Karel Gjergek 
- Člana g. Alojzij Lah in g. Franci Remic 

• Volilna komisija: 
- G. Rolih Jože, g. Boris Štor in g. Matjaž Perič 

• Zapisnikar: 
- G. Dejan Cilenšek 

• Overovatelja zapisnika: 
- G. Jože Vasle in g. Gostečnik Srečko 

 
Ker ostalih predlogov za organe Skupščine ni bilo je bil predlog dan na glasovanje. 
 

2. Sklep: Sprejme se predlog o sestavi organov Skupščine predsednika v odstopu g. Cilenška. 
 
Izvoljeni predstavniki so zasedli svoja mesta in g. Cilenšek je predal besedo predsedujočemu Skupščine g. 
Karlu Gjergeku. S tem je bila 2 točka dnevnega reda zaključena in prešlo se je k obravnavi 3 točke. 
 
K 3. točki 
 
Predsedujoči je pozval Sekretarja Zveze g. Dejana Cilenška, da poda informacijo o prisotnosti delegacij na 
sami skupščini. 
Sekretar je podal ugotovitev, da je od 27 članic Zveze na Skupščini prisotni 24 članic. Manjkale so delegacije 
DGMPŽ Velike Lašče, DGMŽ Ptuja in DGMPŽ Vrhnike. 
 

3. Sklep: Od 27 članic Zveze je na Skupščini prisotnih 24 članic, zato je Skupščina sklepčna. 
 
K 4. Točki 
 
Predsedujoči Skupščine je odprl 4 točko dnevnega reda in pozval nosilce funkcij v Zvezi, da podajo svoja 
poročila. 
 

- Poročilo predsednika Zveze ( poročilo je priloga zapisnika) 
 
V poročilu je predsednik Istok Cilenšek podal dejstva, da se je predsedstvo sešlo na dveh sejah 
in obravnavalo tekoče aktivnosti. Nekaj zadev pa se je reševalo tudi preko korespodenčnih sej. 
Za Leto 2012 sta bili opravljeni dve naročili obročkov. Zaznati je manjši upad v številu naročenih 
obročkov, kar pa je trend že nekaj zadnjih let. Z podporo Zveze je bilo izvedenih tudi nekaj akcij  
tekmovalne narave in sicer je Zveza z 500 EUR sofinancirala izvedbo regijskega tekmovanja v 
Novi Goric, podprla je prinos na 2. mednarodni razstavi v Italiji. Izvedeno je bilo 20. Državno 
prvenstvo na Koroškem. Izvedla pa je tudi prinos ptic na 60. Svetovno prvenstvo ptic v Španiji. 
Komunikacija med Zvezo in društvi je potekala predvsem preko okrožnic s strani sekretarja 
Zveze in objavami na internetni strani Zveze. 
V zaključku svojega poročila, pa je povedal, da bo sama skupščina namenjena drugi vsebini in 
bo kritično ocenjeno delo vodstva Zveze v obdobju med obema Skupščinama. Ker je znano, da 
je kot predsednik kršil določila v zvezi porabe sredstev in se zaveda, da je storil napako, ki je ne 
more izbrisati se pa je sramuje. Pred vsemi delegati se je še enkrat opravičil za storjeno in še 
enkrat poudaril, da je odgovrnost izrecno na njemu samemu in ostali člani predsedstva ne nosijo 
nikakršne krivde. Iz tega razloga je podal svoj odstop na predsedstvu in ga ponovno daje na 
sami Skupščini. V zaključku svojega poročila pa poda zahvalo vsem, ki so ga v preteklih letih 
podpirali in mu nudili pomoč pri njegovem delovanju. 

 



- Poročilo sekretarja Zveze ( poročilo in zbirnik naročila obročkov za leto 2012 sta prilogi 
zapisnika)  
 
Sekretar, Dejan Cilenšek v svojem poročilu navede, da je narava dela le tega predvsem 
komunikacija med raznimi institucijami, Zvezo in društvi. Poudari, da je bila večina delovnega 
plana in sklepov sprejetih na predhodni Skupščini izvršenih ( sprememba naziva Zveze, izvedba 
naročila obročkov, izvedba državnega prvenstva, sodelovanje na predvidenih mednarodnih 
razstavah in svetovnem prvenstvu, izvedba vnosa potrebnih podatkov v ROZ ). Izveden pa ni bil 
sklep predsedstva Zveze o prenovi Naslovnika, kar je bila njegova odločitev. Zadeva ni bila 
izvedena, ker je na večkratno opozarjanje društvom, da naj posredujejo podatke odgovorila 
dobra polivica le teh. V zaključku svojega poročila pa poda svoje mnenje, da je odraz dela 
samega vodstva Zveze, dejansko odraz dela društev včlanjenih v Zvezo, kajti društva so tista, ki 
naj bi podajala predloge za delovanje, medtem ko naj bi te predloge vodstvo poizkusilo pripeljati 
do izvedbe. V samem zaključku, pove, da je eden izmed dveh članov trenutnega vodstva Zveze, 
ki nista podala svojega odstopa, ter da z svojo kandidaturo za organe na volitvah kaže svojo 
željo po delu v Zvezi. 

 
- Poročilo blagajnika Zveze ( finančni poročili za obdobji med 1.1.2011 in 31.12.2011 ter 1.1.2012 

in 18.5.2012 sta prilogi zapisnika) 
 
Blagajničarka Andreja Napotnik je najprej podala poročilo za obdobje med 1.1. in 31.12.2011. 
Prihodki, ki so sestavljeni iz članarine, prenosa iz preteklega leta, plačila obročkov, donacij, 
plačila prijavnine za 60 svetovno prvenstvo in bančnih obresti v tem obdobju znašajo 23.008,62 
EUR. Odhodki, ki jih sestavljajo seje predsedstva, plačilo obročkov dobavitelju, 35. Skupščina 
Zveze, regijska tekmovanja, tisk ocenskih listov za državno prvenstvo, 59. Svetovno prvenstvo v 
Franciji, 20. Državno prvenstvo, delovanje ZS, članarine v mednarodnih organizacijah, domena 
in vzdrževanje spletnih strani, izdelava novih žigov Zveze in ZS, plačilo prijave za 60. Svetovno 
prvenstvo, poštnina in stroški plačilnega prometa pa v tem obdobju znašajo 11.299,04 EUR, 
tako da je bilo stanje na TRR Zveze dne 31.12.2011 11.709,58 EUR. 
V drugem poročilu za obdobje med 1.1.2012 in 36 skupščino pa se pod prihodki beleži ostanek 
iz leta 2011, donacije in pa bančne obresti in le to znaša 12.212.87 EUR. Na odhodkovnem delu 
pa zasledimo stroške sej predsedstva, plačilo donaročila obročkov za leto 2012, strošek prinosa 
ptic na 60. Svetovno prvenstvo, poštnine in pa stroške plačilnega prometa banke, kar skupaj 
znese 2.960,20 EUR. Zadnji izpisek banke z dne 11.5.2012 kaže stanje 9.488,77 EUR na TRR 
Zveze, dne 17.5.2012 je bil izveden dvig 235,00 EUR za plačilo potnih stroškov za izredno sejo 
predsedstva zveze z dne 21.4.2012, vključujoč bančni strošek v višini 1,10 EUR je stanje na 
TRR Zveze na dan 18.5.2012 9.252,67 EUR. 
Po podanem finančnem poročilu je blagajničarka, podobno kot sekretar podala izjavo, da ni 
odstopila z mesta blagajničarke, vendar pa vrača mandat, ki ji je bil podeljen v letu 2011 v želji 
po čimboljši rešitvi nastale situacije v Zvezi. 
 

- Poročilo Zbora sodnikov ( poročilo je priloga zapisniku) 
 
V začetku svojega poročila predsednik Zbora sodnikov Karel Gjergek pozdravi prisotne. Pove, 
da je od zadnjega tovrstnega srečanje minilo leto, v katerem se je delalo bolj malo, veliko pa 
zgodilo. Po 35. Skupščini Zveze so bile v preteklem letu opravljene tudi volitve v strokovnem 
organu Zboru sodnikov. Kandidata za predsednika sta bila dva in sicer Karel Gjergek in Dejan 
Cilenšek. Prepričljivo je volitve dobil g. Gjergek, kar pa pripisuje predvsem nasprotovanju totalne 
privatizacije slovenske Zveze. Za tajnik Zbora sodnikov je bil nato na predlog predsednika 
imenovan g. Črtomir Zakrajšek. Občni zbor Zbora sodnikov je sprejel odstopno izjavo g. Istoka 
Cilenška, kateremu je s tem prenehalo članstvo v ZS, v katerem se lahko ponovno aktivira v 
skladu z Pravili Zbora sodnikov. Na predlog ZS sodnikov so se za potrebe državnega prvenstva 
natisnili novi kopirni ocenski listi.Člani ZS so izvedli strokovno ekskurzijo na mednarodni razstavi 
v Celovcu. V jesenskem delu pa so člani ocenili vsa domača in kar nekaj tekmovanj po tujini. 
Višek vsakoletnega udejstvovanja pa je seveda ocenjevanje na državnem prvenstvu, ki je bilo 



tokrat na Koroške, vendar pa smo zaradi neodložljivih obveznosti nekaterih članov ZS in 
pomanjkanja sodnikov morali pridobiti pomoč dveh kolegov iz Italije. 
Poudari, da je Zbor sodnikov bogatejši za dva nova sodnika in enega pripravnika. V zaključku pa 
še enkrat apelira na delegate, da naj v svojih sredinah najdejo primerne kandidate za opravljanje 
pripravniškega izpita, v izogib možnosti, da v nekem trenutku ostanemo brez dovolj sodnikov za 
ocenjevanje na domačih tekmovanjih. 

 
- Poročilo Nadzornega odbora ( poročilo je priloga zapisnika ) 

 
Poročilo nadzornega odbora je podal njegov predsednik Franko Humar. V letu 2011 se  
Nadzorni odbor ni sestal, ker ni imel dokumentacije o delu Zveze, le to je prejel šele na izredni 
seji predsedstva 21.4.2012. Z dovoljenjem predsedstva je dokumentacijo pregledala ga. Tanja 
Humar. Ugotovljeno je bilo netransparentno poslovanje z denarnimi sredstvi Zveze. Ugotovljeno 
je bilo, da je z finančnimi sredstvi prosto razpolagal predsednik Zveze, ter da blagajničarka ni 
imela nobenega pregleda nad denarnimi sredstvi. Potrebno je izvesti inventuro na inventarjem 
Zveze. O svojih ugotovitvah je Nadzorni odbor obvestil predsedstvo in disciplinsko komisijo. Na 
njegovo pobudo so stekle vse potrebne dejavnosti za razrešitev predsednika in predsedstva 
Zveze. 
 

- Poročilo disciplinske komisije ( poročilo je priloga zapisnika) 
 
Poročilo je podal predsednik Disciplinske komisije Zdravko Terpin. S strani sekretarja Zveze je 
disciplinska komisija prejela zahtevo društva Nanos, kateri zaradi odgovornosti blagajničarke, 
sekretarja in predsednika zahteva obravnavo. Ker je dokument društva Nanos Samo žigosan, 
smatramo, da kot tak ni verodostojen, zato se je disciplinska komisija odločila, da ga ne 
obravnava. S strani ostalih društev in predsedstva ni prišla nobena prijava, tako da se poročilo 
disciplinske komisije tukaj konča. 

 
 S tem so bila izčrpana vsa poročila in prešlo se je k 5 točki dnevnega reda. 
 
K 5. Točki 
 
Razpravo po poročilih: 
 

-  G. Črtomir Zakrajšek z vprašanjem blagajničarki, kje je nakazilo predsednika v finančnem 
poročilu 

- Ga. Andreja Napotnik  - blagajničarka je povedala, da iz bilance ni razvidno, kdaj oziroma kako 
so bila sredstva povrnjena na TRR 

- G. Vinko Bogataj: V finančnem poročilu za obdobje 1.1.2012 – 31.12.2011 je postavka v 
prihodkovnem delu plačilo obročkov precej višja od odhodkovnega dela  iste postavke. Želi 
obrazložitev? 

- Ga. Andreja Napotnik – do te razlike je prišli zato, ker se na bančnih izpiskih pojavlja opis plačilo 
obročkov v nekaterih primerih tudi za plačilo članarine, ter da prihaja glede na to, da je prvič 
podano poročilo za fiskalno obdobje ne obdobje med dvema skupščinama, tudi do razlik, saj če 
pogledamo poročilo od 1.1.2012 do 18.5.2012, vidimo, da na prihodkovni strani plačila obročkov 
ni, so pa na odhodkovni. 

- G. Alojzij Lah – predlaga, da se pred oddajo bilančnega poročila le to, da v pregled Nadzornemu 
odboru in se nato kot, tako poda tudi na Skupščini, kjer pa se potem še obrazloži poraba 
sredstev do skupščine v tekočem letu 

- G. Miha Ahlin – Ali obstaja blagajniška knjiga? 
- Ga. Andreja Napotnik – Ni blagajniške knjige. 
- G. Miha Ahlin – poda predlog o uvedbi blagajniške knjige. 
- G. Vinko Bogataj – Društvo Nanos bo še enkrat posredovalo zahtevo po obravnavi zoper 

predsednika, blagajničarko in sekretarja 
- G. Dejan Cilenšek – S strani društva Nanos je glede na, dopis predsedstva o dopolnitvi zahteve 

za obravnavo prišlo dopolnjeno z podpisom na naslov Zveze, dne 17.5.2012 in je bilo predano 
predsedniku Disciplinske komisije pred samo Skupščino 



- G. Zdravko Terpin potrdi prejem podpisanega dopisa. Hkrati pa izrazi, da je težko delovati v 
disciplinski komisiji in  obravnavati, saj ni izdelanega pravilnika o delu disciplinske komisije, ki 
naj bi bil izdelan že pred kar nekaj časa. Zanima ga kako je sedaj z zadevo 

- Ga. Andreja Napotnik – osnutek disciplinskega pravilnika je pripravljen, vendar pa je zaradi 
velike povezanosti z Pravili Zveze, obstal v fazi osnutka 

- G. Karel Gjergek – Novo vodstvo bo moralo izdelati pravilnik disciplinske komisije, za lažje 
delovanje le te. Včasih je Zveza imela marsikateri pravilnik s pomočjo katerih so se razne 
situacije potem hitro razčistile in lažje izvedle (naprimer: Pravilnik o organizaciji državnega 
tekmovanja) 

 
S tem je bilo konec razprav. Predsedujoči je podal na glasovanje sprejem poročil in sklepov, ki so 
bila sprejeta z 2 glasovoma proti. 
 

4. Sklep: Disciplinska komisija bo ponovno obravnavala dopolnjeno vlogo društva Nanos, ter    
            bo o svojih ugotovitvah in predvidenih sankcijah obvestila novo vodstvo Zveze, le to    
            pa bo obravnavalo ugotovitve in predvidene sankcije ter o tem obvestilo vse vpletene. 
 

5. Sklep: Skupščina sprejme podana poročila. 
 
K 6. Točki 
 
V tej točki se je odločalo o sprejetju ponujenega odstopa in razrešitev predsednika in predsedstva.  
 
Andreja Napotnik in Dejan Cilenšek sta še enkrat poudarila, da ne podajata odstopa, vendar pa za hitrejšo in 
lažje delo vnaprej vračata svoj mandat. 
 
G. Črtomir Zakrajšek v svoji razpravi pove, da se o tem, da 2 člana vračata mandat lahko glasuje, vendar pa 
morajo biti ob predaji poslov med novo izvoljenim vodstvom in vodstvom, ki odstopa, vse zadeve urejene in 
predane po predpisih. 
 
Predsedujoči, da na glasovanje sledeči sklep: 
 

6. Sklep: Skupščina sprejme odstop in razrešitev predsednika in 4 članov predsedstva, ter   
             vračilo mandata z strani g. Dejana Cilenška in ga. Andreje Napotnik pod pogojem, da     
             so vsi dokumenti in primopredaja le teh z novim vodstvom v skladu z predpisi. 

 
Sklep je sprejet z 1 glasom proti. 
 
K 7. Točki 
 
Predsedujoči je pozval člane volilne komisije, da si pripravijo prostor za oddajo glasovnic. Sekretar je razdelil 
glasovnice za volitve za predsednika in predsedstvo delegatom društev. 
 
Predsedujoči je nato odredil 15 minutni odmor pred nadaljevanjem skupščine, zato da so lahko delegati 
oddali svoje glasove. 
 
K 8. Točki 
 
Po 15 minutnem premoru se je Skupščina nadaljevala z podelitvijo priznanj zaslužnim društvom in 
posameznikom. Podelitev sta opravila predsedujoči na Skupščini in g. Istok Cilenšek.  
 
Podeljeni sta bili dve priznanji društvom ob obletnici in sicer Društvo Domžale ob 50 letnici obstoja ter  
Obalno društvo ob 40 letnici obstoja.  
 
Društvo Koroške je prejelo priznanje za uspešno delo v letu 2011.  
 
Pisna priznanja so prejeli Franc Beliš, Ladislav Gostan, Boško Simeunovič, Marko Lah in pa Božidar Bahun.      
 
Srebrni znak Zveze so prejeli Milan Škulj, Matjaž Kogoj, Izidor Lebar, Drago Horvat in Dušan Petruševič. 
 
Zlati znak so prejeli Franci Remic, Viki Koražija in pa Janez Vučkič. 
 
Plaketo Zveze pa je na predlog predsedstva prejel Slavko Paldauf. 
 
Obrazložitev za posameznike je priloga tega zapisnika. 



K 9. Točki 
 
Volilna komisija je končala svoje delo po obravnavani 11. točki dnevnega reda in g. Jože Rolih je podal 
rezultate volitev ki so sledeči: 
 

Volilni rezultati za predsednika: 
 
- Cilenšek Dejan 10 glasov 
- Zakrajšek Črtomir 14 glasov 
 
Zmagovalec in novo izvoljeni predsednik Zveze je tako g. Zakrajšek Črtomir. 
 
Volilni rezultati za predsedstvo Zveze: 
 
- Bogataj Vinko 10 glasov 
- Cilenšek Dejan 17 glasov 
- Gjergek Karel 17 glasov 
- Klančnik Jure 8 glasov 
- Kogoj Matjaž 15 glasov 
- Lebar Izidor  14 glasov 
- Ramšak Ivan 19 glasov 
- Remic Franci 23 glasov 
- Vasle Jože  13 glasov 
 
V predsedstvo Zveze so bili glede na dosežene rezultate izvoljeni sledeči kandidati: 

 Remic Franci, Ramšak Ivan, Gjergek Karel, Cilenšek Dejan, Kogoj Matjaž in Lebar Izidor 
 
Po objavi rezultatov se je g. Črtomir Zakrajšek zahvalil za podano mu zaupanje. 
 
 
K 10. Točki 
 
V uvodu v to točko je predsedujoči Skupščine povedal, da je finančni plan za leto 2012/2013, ki je priloga 
zapisnika, predlagal star sestav predsedstva in je zato predal besedo g. Istoku Cilenšku.  
 
G. Cilenšek je povedal, da je predsedstvo stare sestave plan pripravila zato, ker mora Skupščina sprejeti 
sklepe o ceni obročka in višini članarine, za kar pa je podlaga v finančnem planu Zveze. Seveda pa je 
povsem razumljivo, da bo novo izvoljeno vodstvo verjetno pripravilo rebalans le tega v primeru, da se ne 
sklada z začrtanim delom. Kratko je tudi predstavil sam finančni plan in sicer je na prihodkovni strani 
izvedena kalkulacija za prihodke iz naslova članarine in plačila obročkov pri predvidenih 20.000 naročenih 
obročkih in plačilom članarine 26 članic, kolikor jih je članarino vplačalo za leto 2012. Tudi odhodkovni del je 
bil pripravljen glede na prakso iz  preteklih let. Glede na preteklo leto je zmanjšana postavka svetovno 
prvenstvo, ker je le to bližje. Za 500 Eur pa se je povečala postavka kotizacije za državno prvenstvo. Ni pa 
predvidenih sredstev za sofinanciranje regijskih tekmovanj. 
Glede na predlagani finančni plan je preteklo vodstvo zapisalo, da predlaga sprejem sledečih sklepov: 
 

1. Skupščina sprejme predlagani finančni plan za leto 2012/2013 
2. Skupščina sprejme ceno obročka v 1. naročilu in sicer 0,30 EUR za navadne obročke in 0,40 EUR 

za debelostenske obročke 
3. Skupščina sprejme ceno obročka v 2. naročilu in sicer 0,40 EUR za navadne in debelostenske 

obročke 
4. Skupščina sprejme članarino v višini 50,00 EUR za društvo in 0,30 EUR po naročenem obročku  

 
S tem je g. Cilenšek zaključil z svojo obrazčožitvijo in besedo vrnil g. Gjergeku. Le ta je odprl razpravo. 
 
Prvi se je k razpravi prijavil g. Vinko Bogataj, ki je izrazil svoje mnenje, da je cena obročka previsoka. Poleg 
tega je glede na predlagani finančni plan in iz poročila za obdobje v letu 2012, na računu Zveze prek 
9.000,00 EUR, torej bi se morala cena obročka znižati, saj za svoje delovanje Zveza ne potrebuje takšne 
finančne rezerve, ki se viša iz leta v leto. 
 
Nato je razpravo nadaljeval g. Miha Ahlin, ki pove, da po njegovem mnenju cena obročka ni problematična, 
problematična pa je višina članarine, saj manjša društva le z težavo delujejo v svojem okolju, dodatno težavo 
pa jim povzroča tudi članarina, in se boji, da bo to prineslo do upada števila društev in hkrati tudi do upada 
naročnikov obročkov. 
 



Nadaljeval je g. Ivan Ramšak, ki je dejal, da zanj in njegovo sredino sama cena obročka in članarine ni 
problematična, da pa je potrebno iz zbranih sredstev potegniti najboljše in denar pametno porabiti. Ena 
izmed zadev, ki je nujno potrebna, je glede na njegovo izkušnjo iz preteklega leta nabava novega inventarja 
Zveze, saj je večina starega prej primerna za odpis kot pa kaj drugega. 
 
Predsedujoči je dejal, da se strinja z razpravo g. Ramšaka in upa da bo novo izvoljeno vodstvo naredilo tudi 
kaj na tem področju. Ker nadaljnih razprav ni bilo, je povzel predlagane sklepe prejšnjega predsedstva in 
poudaril, da je zadevo potrebno dati na glasovanje v predlagani obliki, zaradi čimhitrejše priprave naročila 
obročkov za leto 2012. 
 
Pred glasovanjem o predvidenih sklepih je g. Črtomir Zakrajšek, zahteval dopolnilo predlaganih sklepov z 
sledečim sklepom: 
 
Skupščina dovoljuje novo izvoljenemu prerazporeditev ali ponovno sestavo finančnega plana glede na 
predlaganega. 
 
Predsedujoči je sprejel zahtevo in v glasovanje dal sledeče sklepe: 
 

7. Sklep:  Skupščina sprejme predlagani finančni plan za leto 2012/2013 
8. Sklep:  Skupščina sprejme ceno obročka v 1. naročilu in sicer 0,30 EUR za navadne obročke 

in 0,40 EUR za debelostenske obročke 
9. Sklep:  Skupščina sprejme ceno obročka v 2. naročilu in sicer 0,40 EUR za navadne in 

debelostenske obročke 
10. Sklep:Skupščina sprejme članarino v višini 50,00 EUR za društvo in 0,30 EUR po naročenem 

obročku  
11. Sklep: Skupščina dovoljuje novo izvoljenemu prerazporeditev ali ponovno sestavo 

finančnega plana glede na predlaganega. 
 
Skupščina je sprejela predlagane sklepe z 2 glasovoma proti. 
 
 
K 11. Točki 
 
Predsedujoči je z veseljem objavil, da je uradno že poznan prireditelj 21. Državnega prvenstva in sicer 
društvo Nova Gorica in pa neuradno tudi 22. Državnega prvenstva, ki naj bi bilo društvo Beltinci in nato 
predal besedo g. Črtomirju Zakrajšku predstavniku društva Nova Gorica. 
 
G. Zakrajšek je podal termin izvedbe državnega prvenstva, ki bo potekalo od 29.11.2012 do 2.12.2012. 
Tekmovalo se bo v vseh grupah, tudi kanarčki pevci. Podrobnejše informacije bodo v društva posredovana 
pravočasno. Vljudno je povabil vsa društva k udeležbi s čim večjim številom ptic. 
 
Po končani 11 točki je volilna komisija podala rezultate volitev, ki so zapisani v zapisniku v predhodni 9. 
točki. 
 
K 12. Točki 
 
 V tej točki je predsedujoči pozval delegate k razpravi oziroma dajanju pobud za nadaljne delo. 
 
G. Cilenšek Dejan je povedal, da je na naslov Zveze prispela vloga Društva združenih gojiteljev malih živali 
Maribor, datirana z datumom 16.05.2012. Društvo želi obnovitev članstva v Zvezi v katero so že bili 
včlanjeni. 
 
G. Karel Gjergek je nato pozval g. Istoka Cilenška, kot prejšnjega predsednika in g. Črtomirja Zakrajška, kot 
novega predsednika, da podata svoje mnenje glede ponovne včlanitve društva. Oba sta podal mnenje, da 
sta skeptična glede ponovne vključitve društva v Zvezo, poleg tega pa imamo v Mariboru delujoče društvo in 
sta mnenja, da naj gojitelji ptic v tem društvu najprej poskusijo najti svoje mesto v obstoječem društvu. K 
temu je enako mnenje izrazil tudi predstavnik društva Maribor g. Vesenjak Bojan. 
Nato je predsedujoči dal na glasovanje sledeči sklep: 
 

12. Sklep: Vloga prispela na naslov Zveze se zavrne, z obrazložitvijo, da naj člani društva, ki so 
gojitelji ptic stopijo v kontakt z društvom Maribor in naj tam nadaljujejo z svojim 
udejstvovanjem.   

 
G. Franci Remic je v imenu društva Lišček Kranj pozval delegate naj v svojih društvih posredujejo 
informacijo o izvedbi specialne razstave papig standard, ki bo potekala 29.9.2012. Posebnost tega tega 



tekmovanja bo to, da bodo lahko pri samem ocenjevanju prisotni gojitelji. Ptice bosta ocenila sodnika z veliko 
izkušnjami iz Italije, organiziran bo tudi kratek seminar. 
 
G. Karel Gjergek je podal mnenje, da naj se društvom nameni del sredstev Zveze za pomoč pri izvedbi 
njihovih društvenih razstav in tekmovanj. 
 
G. Alojzij Lah je predstavil prodajno rastavo ptic v Grosupljem, kot že ustaljeno in sprejeto prakso 
mnogokaterih članov Zveze. Vendar pa izrazil željo, da se v okviru Zveze dogovori o izvedbi izobraževanj iz 
področja aviokulture, ne samo z veterinarskega vidika ampak tudi z tekmovalnega vidika.  
 
Nekateri delegati so tudi predlagali, da se uvede na internetni strani nek forum, kjer bi bilo mogoče spremlajti 
razprave in podajati vprašanja. 
 
V povezavi z izobraževanji in izvedbo forumske oblike komuniciranja je bil sprejet naslednji sklep: 
 

13. Sklep: Forum na internetni strani se ne uvede, saj je podobnih zadev na internetu že dovolj. 
Zadolži pa se Zbor sodnikov, da mesečno objavlja članke iz področja vzgoje in tekmovanja 
ptic.  

 
Nato je predstavnik društva Tržič g. Klemenčič delgatom povedal, da njihovo društvo odprodaja kletke, 
katere vzorec ima tudi s seboj in si ga predstavniki društev lahko ogledajo po končani Skupščini. 
 
 
S tem je bil dnevni red izčrpan in je bila skupčina zaključena ob 11:30 uri. 
 
 
 
Zapisnikar:        Overovatelja zapisnika:  
 
Dejan Cilenšek        Jože Vasle 
 
         Srečko Gostečnik 


