
 
 

 

 

 

 

  

 

Zadeva: Zapisnik redne seje predsedstva Zveze z dne 2.6.2012 

 

Dne 2.6.2012 je bila ob 9:30 uri v prostorih Biotehniške šole v Šempetru pri Novi Gorici sklicana redna seja 

predsedstva ZDGP Slovenije. Na sejo so bili poleg članov predsedstva vabljeni tudi g. Cilenšek Istok, ga. 

Andreja Napotnik, predsednik NO g. Humar Franko in pa predsednik Disciplinske komisije g. Terpin Zdravko. 

 

Za  sejo je bil predlagan sledeči dnevni red: 

1. Primopredaja poslov 

2. Obravnava novega finančnega plana 

3. Razno 

 

Seja se je pričela ob 9:30 uri z pozdravom predsednika g. Zakrajšek Črtomirja. Sledila je ugotovitev 

prisotnosti.  

Prisotni so bili vsi vabljeni, razen g. Cilenšek Istoka, ki je svojo odsotnost opravičil zaradi zdravstvenih 

razlogov.  

Sledila je predstavitev dnevnega reda in glasovanje o potrditvi le tega in sprejet je bil: 

 

1. Sklep: Predsedstvo sprejme dnevni red v predlagani obliki. 

 

K 1. Točki: 

 

Presednik Zveze je pozval ga. Andrejo Napotnik, da preda blagajniške posle g. Izidorju Lebarju. Ga. Napotnik 

je predala blagajniško dokumentacijo za leti 2011 in 2012 g. Lebarju. V registratorju so za leto 2011 

naslednji dokumenti : Oddana bilanca z potrdilom Ajpesa, izpis glavne knjige, kontne kartice in priloge, kot 

so računi, bančni izpisk, potni nalogi. Za leto 2012 pa dokumentacija zajema bančne izpiske, potne naloge, 

račune, manjka zadnji izpisek, kjer bo zabeležen dvig gotovine in plačilo računa za gostinske storitve na 36. 

Skupščini Zveze. Tako da bo stanje na tem izpisku 8.374,67 EUR. To pa je tudi vsa dokumentacija, ki jo je 

posedovala ga. Napotnik. S tem je bil ta del primopredaje med ga. Napotnik in g. Lebarjem opravljena. 

V telefonskem razgovoru med g. Zakrajškom in g. Cilenšek Istokom je bilo dogovorjeno da bo ves arhiv 

blagajniškega poslovanja pred letom 2011 predan z strani g. Cilenšek Istoka, takoj ko mu bo zdravstveno 

stanje to omogočalo. 

TRR: 02338-0092290258 
DŠ:21449708  
http://www.zdgpslo.si/ 
Tel.: 00386 51 415 388  
Številka: DC14/2012 
Mesto: Zagorje ob Savi 
Datum: 4.6.2012 

 

 

 



 
 

 

Nato je g. Zakrajšek še pozval ga. Napotnik, da preda pripravljeni predlog Disciplinskega pravilnika, ki mu ga 

je le ta predala. Predsedstvo bo sedaj pregledalo in uskladilo pripravljen predlog, ter ga dalo v obravnavo 

društvom v najkrajšem možnem času, potrdila pa ga bo 37. Skupščina.  

Sledila je predaja vse ostale dokumentacije in inventarja med g. Cilenšek Dejanom in g. Zakrajšek 

Črtomirjem. Predana je bila vsa dokumentacija Zveze, tako v papirnati kot tudi v elektronski obliki, kot tudi 

materialni inventar (diplome, plakete, značke, pridobljene nagrade Zvezi, žigi …). 

S tem je bila primopredaja dokumentov zaključena. 

Sledila je razprava o potrebnih korakih za uradno spremembo naslova Zveze, sprememba bančnih 

poslovalnic in podpisnikov ter načina delovanja v finančnem smislu delovanja Zveze, sprememba 

odgovorne osebe na ARSO in zadolžitve za vnos podatkov v ROZ. Sprejeti so bili sledeči sklepi: 

 

2. Sklep: Potrebno je še opraviti predajo finančnega arhiva Zveze do leta 2011 in sicer takoj, ko bo g. 

Cilenšek Istok zdrav. 

3. Sklep: Izdelati se da še 1 žig Zveze z številko 3, ki ga bo posedoval blagajnik Zveze g. Lebar. Žig z 

številko 1 poseduje predsednik g. Zakrajšek, žig s številko 2 pa sekretar Zveze g. Cilenšek Dejan. 

4. Sklep: G. Zakrajšek poskrbi na podlagi zapisnika za uradno spremembo naslova in zamenjavo 

odgovrne osebe Zveze na upravni enoti. 

5. Sklep: Po prejemu potrditve spremembe naslova Zveze in potrditvi spremembe uradne osebe, se 

prestavi lokacija bančne poslovalnice NLB iz poslovalnice Zagorje ob Savi, na lokaciji poslovalnic 

NLB v Beltincih in Novi Gorici. TRR Zveze ostane nespremenjen. 

6. Sklep: Zveza za finančno poslovanje po menjavi poslovalnic preide na uporabo elektronskega 

bančništva – Proklik.  

7. Sklep: Sekretarja Zveze se zadolži, da javi spremembo odgovorne osebe Zveze na ARSO in uredi 

vse potrebno za spremebo vpisnika podatkov v evidenco ROZ, ki bo po novem sekretar Zveze g. 

Cilenšek Dejan. 

 

K 2. Točki: 

 

Ker je bil na sami skupščini sprejet sklep, da se novoizvoljenemu vodstvu Zveze dovoli sprememba 

finančnega plana, je predsednik g. Zakrajšek predstavil svoj predlog sprememb v finančnem planu. Le ti so 

pozicionirani na odhodkovni strani plana in sicer so sledeči glede na sprejeti finančni plan na Skupščini: 

- Kotizacija za državno tekmovanje se dvigne iz 2.500 EUR na 3000 EUR 

Pri tem poudari, da zadeva ni povezana s tem, da je društvo Nova Gorica naslednji organizator, 

ampak bazira predvsem na pogovoru z g. Ramšak, katerega društvo je organiziralo zadnje 

tekmovanje in sta v tem razgovoru ugotovila, da so samo stroški organizacije višji, kot je bilo 

predvideno v prejšnjem finančnem planu 

- Zniža se predvidena postavka za seminar ZS in druge oblike izobraževanj za 80 EUR 

- Zviša se postavka za pisarniški material… iz 350 na 500 EUR 

Razlog je v tem, da trenutno vodstvo ne razpolaga z možnostjo kakršno je imelo prejšnje, kjer je bilo 

pošiljanje materiala pokrito z strani podjetja v katerem je posloval predsednik 

- Doda se postavka za nabavo inventarja in sicer 250 kletk in 8 stojal v višini 4.300 EUR 

- Doda se postavka za tiskanje naslovnika v višini 200 EUR 



 
 

 

Nato je predsednik odprl razpravo na temo finančnega plana. 

 

G. Gjerek je izrazil svoje soglasje k nabavi inventarja, hkrati pa tudi pozval, da je potrebno izvesti 

temeljito inventuro trenutnega inventarja. V nadaljevanju je opozoril na razpravo na sami seji skupščini 

Zveze glede pomoči Zveze društvom pri organizaciji društvenih razstav in naj bi se v plan dodala 

postavka v višini 400 EUR za ta namen. Delovalo pa naj bi to po principu delnega pokritja potnih 

stroškov sodnika (limit za enega sodnika je 100 EUR, v primeru dveh sodnikov pa 150 EUR) če pride do 

prekoračitve limita, torej v primeru če so potni stroški za enega sodnika za posamezno društvo 120 EUR 

potem društvo poravna 100 EUR, 20 pa jih pokrije Zveza. 

 

G. Remic Franci potrdi g. Gjergeku v tem, da je strošek sodnikov največji strošek, ki ga ima organizator 

razstave, zato se z predlogom o dodatku postavke v finančni plan strinja.  

 

G. Lebar je nato predlagal, da se v finančni plan doda postavka o sofinanciranju društvenih rastav z 

strani Zveze v višini 100 EUR po društvu. 

 

G. Ramšak se z predlogom g. Lebarja ne strinja saj bi to lahko pomenilo tudi odhodek v višini preko 

2.000 EUR, kar pa bi pomenilo, da bi se izčrpala vsa rezervna sredstva in je prej za predlog g. Gjeregeka. 

 

G. Cilenšek je nato poudaril, da se lahko naredi prerazporeditev sredstev iz drugih postavk, naprimer 

Skupščina Zveze za katero je bilo predvidenih 1.000 EUR, dejansko pa porabljenih manj kot 500 EUR. 

 

G. Kogoj je vprašal ali so sredstva namenjena udeležbi na mednarodnih tekmovanjih, namenjena za 

povračilo stroškov spremljevalca samo ob prinosu ali tudi prevzemu ptic, ker v preteklem obdobju je 

bilo izplačano samo za prinos. 

 

G. Zakrajšek mu odgovori, da morajo biti stroški pokriti za obe smeri. 

 

G. Humar in g. Ramšak sta podala dvom o tem ali mora imeti Zveza svoj inventar, za uporabo le nekaj 

dni v letu in ali ne bi bilo mogoče bolje iskati rešitev v najemu opreme po potrebi. 

 

G. Zakrajšek odgovarja, da Zveza mora imeti svoj inventar, saj se v primeru da le tega ne bi bilo in bi se 

izvajal najem lahko dogodi, da v danem trenutku le tega ni mogoče najeti in potem nastanejo težave. 

 

G. Cilenšek je pritrdil razmišljanu g. Zakrajška. 

 

S tem so bile razprave na to temo izčrpane in izoblikovan je bil sledeči finančni plan in sprejeti naslenji 

sklepi: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Finančni plan za leto 2012/2013 

 

   Zap.                     POSTAVKA PLANIRANA  

št.   SREDSTVA 

I. DOHODKI   

1. članarina 7.000,00 

2. plačilo obročkov 6.000,00 

      

  SKUPAJ DOHODKI 13.000,00 

      

II. ODHODKI   

      

1. seje predsedstva in delovanja Zveze 750,00 

2. 36.skupščina Zveze 850,00 

3. kotizacija 21. državne razstave 3.000,00 

4. plačilo obročkov 6.000,00 

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. 700,00 

8. pisarniški material,tiskanje nalepk,provizije banki 500,00 

9. članarina COM in OMJ 370,00 

10. Spletna stran (administracija+domena) 250,00 

11. nabava kletk in stojal 4.300,00 

12. priprava in tiskanje naslovnika 200,00 

13. ostali stroški 400,00 

  SKUPAJ ODHODKI 19.420,00 

      

  Ostanek iz leta 2011 9.000,00 

      
  

8. Sklep: Ostali stroški je postavka, ki je namenjena delnemu povračilu potnih stroškov sodnika za 

ocenjevanje na društveni razstavi v primeru, da so potni stroški 1 sodnika višji od 100 EUR, 

oziroma potni stroški 2 sodnikov višji od 150 EUR, se razlika med ceno potnega stroška in limitom 

izplača iz te postavke. Pogoj za pridobitev teh sredstev je, da ima društvo tekmovanje v okviru 

razstave odprte za javnost. 

9. Sklep: Spremljevalci ptic na posameznih mednarodnih razstavah podprtih z strani Zveze dobijo 

povrnjene potne stroške za obe smeri. 

10. Sklep: Finančni plan se lahko med letom v skladu z potrebami spreminja in se posamezne 

postavke spreminjajo. 

11. Sklep: Zveza izvede nakup 250 belih zložljivih kletk in 8 stojal z policami. 



 
 

 

12. Sklep: Spremeni se minimalno naročilo obročkov za posameznika, in sicer tako, da mora vsak 

posamezni gojitelj naročiti minimalno 25 obročkov. V primeru, da naroča obročke različnih 

dimenzij je najmanjše možno naročilo obročkov elikosti do 6,0 mm 15 in nad 6mm minimalno 5 

kos, vendar pa skupaj 25. 

 

K 3. Točki: 

 

G. Zakrajšek je imel pod to točko sledeče teme: 

-     Naročilo obročkov – dogovor o razpisu naročila obročkov 

    

13. Sklep: Razpiše se naročilo obročkov za leto 2013. Skrajni rok za naročilo obročkov z strani društev 

je 1.7.2012. 

 

- Mednarodne razstave – predlaga, da se v letošnjem letu podpre z strani Zveze Mednarodna 

razstava v Udinah, ter da se vse ostale moči usmerijo nato v čimštevilčnejšo udeležbo na svetovni 

razstavi. 

 

14. Sklep: Zveza bo podprla prinos ptic na mednarodno razstavo v Udinah. Preostala sredstva se 

bodo nato preusmerila v projekt prinosa ptic na svetovno prvenstvo v Belgiji. 

 

- Selitev inventarja Zveze – Do kdaj je lahko inventar v trenutnem skladišču društva Trbovlje? Ob 

selitvi je potreben temeljiti pregled vsega inventarja. 

 

G. Cilenšek Dejan bo v svojem društvu izvedel informacijo o časovnem okvirju, do kdaj lahko 

društvo Trbovlje skladišči inventar. 

 

G. Gjergek in g. Lebar pa naj pridobita informacijo in lokacijo novega skladišča v prekmurju, kjer se 

pred skladiščenjem tudi opravi temeljit pregled. 

 

- Objave na internetni strani Zveze 

Kot je bilo dogovorjeno na sami Skupščini Zveze se ja na internetni strani odprlo novo poglavje in 

sicer članki, kjer se lahko objavljajo članki, z predhodno odobritvijo vodstva Zveze 

Zapisniki sej predsedstva se v celoti objavljajo na internetni strani, sklepi korespodenčnih sej  pa se 

potrjujejo na rednih sejah in objavljajo v zapisnikih rednih sej. 

Podatki o članih društva se bodo objavili na internetni strani, v primeru, da pride do pritožb na 

račun varovanja podatkov pa se lahko kasneje tudi nemudoma umaknejo. 

 

- Poročilo disciplinske komisije 

 

Disciplinska komisija je na osnovi ugotovitev Nadzornega odbora in priznanja dejanja s strani g. 

Iztoka Cilenška o neupravičenem in netransparentnem razpolaganju z sredstvi, ki so bila na računu 



 
 

 

Zveze, se opravi disciplinski postopek zoper odgovornega g. Cilenšek Iztoka. Predlog za disciplinski 

postopek je podalo tudi DVVP Nanos, katero zahteva odgovor na predlog. 

G. Iztok Cilenšek je kot dolgoletni predsednik Zveze, za slednjo naredil tudi veliko koristnega. To 

dejstvo nikakor ne more upravičiti očitanih mu dejanj, ki jih je storil s tem, da je neupravičeno 

razpolagal s sredstvi Zveze. Očitano mu dejanje je tudi priznal, sredstva vrnil in dejanje obžaloval ter 

se iskreno opravičil na skupščini Zveze gojiteljev ptic Slovenije. 

Ob tehtanju koristno storjenega in tega, da je dejanje tudi priznal in ga obžaluje ter s tem niso 

postale materialne posledice, disciplinska komisija predlaga predsedstvu Zveze sledeči ukrep: 

 

'' G. Iztok Cilenšek se za storjene nepravilnosti kaznuje tako, da ne sme več kandidirati za nobeno 

funcijo v Zvezi gojiteljev ptic Slovenije'' 

 

Zoper ostale člane predsedstva, ki so lahko moralno tudi odgovorni se disciplinski postopek ne 

uvede, ker ni tehtnih dokazov, da bi kateri koli od njih, za samovolje predsednika res vedel ali mu 

celo pomagal. 

 

Nato je sledila razprava na podlagi podanega poročila. 

 

G. Cilenšek Dejan se je odrekel razpravi. 

 

Med ostalimi člani pa je prevladalo mnenje, da je predlagana sankcija prestroga in predsedstvo je    

sprejelo sledeči sklep: 

 

15. Sklep: G. Iztok Cilenšek se za storjene nepravilnosti kaznuje tako, da ne sme opravljati voljene 

funkcije v Zvezi v obdobju enega mandata, oziroma do leta 2016. 

 

16. Sklep: Proti g. Cilenšek Dejanu in ga. Andreji Napotnik se glede na ugotovitve disciplinske 

komisije ne uvede nikakršnih sankcij. 

 

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena ob 11:45 uri. 

 

 

          Sekretar Zveze: 

 

          l.r. Dejan Cilenšek 

 


