
 

 

 

 

 

  

 

Zadeva: Okrožnica sekretarja Zveze 1/2013 

 

Zaradi tragične izgube predsednika Zveze v preteklem tednu so se člani predsedstva sestali na 
kratkem sestanku po pogrebu, kjer smo se poslovili od Črtomirja. Sprejeli smo naslednje odločitve : 
 

1. V društva se pošlje Razpis za dobitnike odličij Zveze za leto 2012, priloga okrožnice. 
Društva morajo svoje predloge posredovati na naslov tajnika Zveze :  
 

Cilenšek Dejan 

Cesta 9. Avgusta 8/D 

1410, Zagorje ob Savi 

 

Ali po elektronski pošti dcilensek@gmail.com najkasneje do 15.3.2013. 
 

2. V društva se pošlje razpis za organizatorja 23. Državne razstave ptic Slovenije 2014. Vse, 
ki razmišlajte o organizaciji vsakoletnega najpomembnejšega dogodka v slovenski ptičeriji 
na domačih tleh, prosimo, da svojo vlogo posredujete na naslov tajnika zveze do 
15.3.2013. 
 

3. Zaradi prezgodnje smrti kolega in predsednika Zveze g. Črtomirja Zakrajška je potrebno 
zapolniti mesto predsednika. V obdobju do odločitve na kakšen način bo to storjeno, 
vodenje Zveze prevzema podpredsednik g. Karel Gjergek. Ker v Pravilih Zveze ni 
zapisano, kaj se zgodi v primeru smrti predsednika – ki je direktno voljena funkcija, smo se 
člani predsedstva odločili, da v društva pošljemo vprašalnik, kako nadaljevati delo do 
naslednjih rednih volitev in sicer : 
 

- Skupščina potrdi za obdobje naslednjih 2 let za predsednika g. Karla Gjergeka, 
predsedstvo pa se dopolni z kandidatom, ki je na zadnjih volitvah prejel naslednje 
največje število glasov 

- Predsedstvo opravi evidentiranje za volitve predsednika za obdobje do naslednjih 
voitev in izvede volitve na letni skupščini 

- Razpusti se trenutno vodstvo Zveze vključno z vsemi komisijami in se izvede redne 
volitve v vse organe Zveze 

 
Društva naprošamo, da podajo svoj odgovor na naslov tajnika Zveze najkasneje do 
15.3.2013. 

TRR: 02338-0092290258 
DŠ:21449708  
http://www.zdgpslo.si/ 
Tel.: 00386 51 415 388  
Številka: DC/2013 
Mesto: Zagorje ob Savi 
Datum: 25.02.2013 

 

Vsem društvom 



 

 

 
Predvidena seja predsedstva bo dne 16.3.2013, zato vsa društva naprošamo, da svoje predloge in 
odgovore posredujejo do 15.3.2013, tako bo lahko predsedstvo pravočasno opravilo vse potrebno 
za izvedbo letne skupščine in morebitnih volitev v Zvezi. 
 
 
Lep pozdrav 
 

                                                Sekretar ZDGP Slovenije :           

                                                                                           
         Dejan Cilenšek   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


