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RAZPIS ZA 20. DRŢAVNO RAZSTAVO PTIC 

SLOVENIJE 2011 

 

Društvo za varstvo in vzgojo ptic Koroške  v sodelovanju z zvezo društev gojiteljev ptic 

Slovenije prireja 20. drţavno razstavo ptic. Skladno s tem razpisujemo tekmovalne in 

prijavne pogoje. Vsebina tega razpisa je objavljena na spletnih straneh društva  

http://www.dvvp-koroska.net84.net in zveze društev gojiteljev ptic Slovenije 

http://zdvvps.110mb.com/. Drţavna razstava ptic bo potekala od 1.12. do 4.12.2011 v OŠ 

Koroških jeklarjev Ravne na Koroškem. Dostop do razstavišča bo ustrezno označen. 

 

PROGRAM  PRIREDITVE: 

 četrtek 1.12.2011 sprejem ptic od 14 do 20h; 

 petek 2.12.2011 ocenjevanje ptic od 8 do 14h in razstava, odprto za obiskovalce 

od 14 do 20h; 

 sobota 3.12.2011 razstava, odprta za obiskovalce od 9 do 19h; 

 nedelja 4.12.2011 razstava, odprta za obiskovalce od 9 do 16h, ob 14h podelitev 

nagrad, ob 16h izdaja ptic. 
 

PRIJAVE:  

Po elektronski pošti  dvvp.koroska@gmail.com na prijavnicah tega razpisa. Sprejete prijavnice po 

elektronski pošti bodo potrjene s povratnico. Po navadni pošti na naslov Pori Alojz Dobja vas 48, 

2390 Ravne na Koroškem.  

Prijave morajo prispeti vključno do nedelje 20.11.2011, poznejše prijave ne bodo upoštevane. 

Zaţelene so skupinske prijave po društvih.  

 

POGOJI PRIJAVE IN SODELOVANJA: 

 pravico do tekmovanja imajo vsi gojitelji, člani društev, ki so včlanjeni v Zvezo 

gojiteljev ptic Slovenije. Gojitelji lahko tekmujejo s pticami lastne vzgoje, ki so 

obročkane z veljavnimi obročki COM-a za leto 2011. Ptice , ki nastopajo v skupinah 

F1, F2, G1, G2, H, I, J, K1-K6, M1, M2 in O, lahko nastopajo z obročki 2010 in 

2011. V skupinah K7-K14, M3-6 lahko tekmujejo ptice z obročki za leto 2009, 2010 

in 2011. V skupinah K15-K16 in L lahko nastopajo ptice z obročki za leto 2008, 

2009, 2010 in 2011. Ptice skupine N pa od letnika 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 in 2011; 

http://www.dvvp-koroska.net84.net/
http://zdvvps.110mb.com/
mailto:dvvp.koroska@gmail.com?subject=Prijava%20za%20državno%20razstavo%20ptic%202011


                                                      20. Državna razstava ptic Slovenije 

                                                                                     Ravne na Koroškem 1.- 4.12.2011 
 
 
 
 

 

 tekmovalec mora izpolniti priloţeno prijavnico čitljivo. Vnesti mora vse ţelene 

podatke, zlasti pomembno je navesti pri kriţancih iz skupine H tudi imena staršev; 

 

 razstavljavci, ki tekmujejo v skupinah G1 in G2 morajo ob prijavi priloţiti dovoljenje 

za gojiteljev ptic izdano s strani ARSO; 

 

 na drţavnem prvenstvu ptic Slovenije se tekmuje po veljavnem tekmovalnem 

pravilniku  Zveze društev gojiteljev ptic Slovenije. Potrebni limiti za dosego mest so: 

- posamezno 90 točk ali več;  

- kolekcija 360 točk ali več; 

 

 prijavnina za posamezno ptico znaša 3,50€, za vsakega tekmovalca pa je obvezen tudi 

katalog po ceni 5,00€. Prijavnina se vplača na transakcijski račun odprt pri NLB št.: 

02470- 0050368150; 

 

 prijavnice z dokazilom o vplačani prijavnini pošljite na gornja naslova. Organizator 

za prijavljene, a ne prispele ptice denarja ne vrača!; 

 

 če je predhodno prijavljena ptica slučajno iz kateregakoli razloga preminila ali 

zbolela, jo lahko zamenjate z drugo, vendar mora pripadati isti vrsti in skupini. 

Spremembo ptice in s tem številko obročka je treba obvezno prijaviti ob predaji ptic!; 

 

 prinesitelj ob prinosu sam poskrbi, da namesti ptico v pravilno dodeljeno oštevilčeno 

kletko. Kletko prinesitelj lahko sam zapečati s vezico, ki bo na voljo pri 

organizatorju; 

 

 organizator se obvezuje, da bo poskrbel za ustrezno temperaturo prostorov, redno 

hranjenje in nudenje sveţe vode pticam ter ustrezno deţurstvo. Pod temi pogoji 

zavrača sleherno nadomestilo za morebitne poginule ptice. Zato priporočamo 

gojiteljem, da sodelujejo z zares kondicijsko in zdravstveno sposobnimi in za 

tekmovanje pripravljenimi pticami; 

 

 morebitne reklamacije bo sprejemal predsednik tekmovalne komisije izključno v pisni 

obliki. Reklamacije se lahko nanašajo na vse, razen na oceno in se taksirajo za 30€ po 

posamezni ptici in z 50€ za kolekcijo. Taksa se v primeru opravičene pritoţbe vrne. O 

reklamaciji odloča tekmovalna komisija. Odločitev tekmovalne komisije je dokončna; 

 

 pred proglasitvijo osvojenih mest in podelitvijo nagrad, bo komisija preverjala 

identičnost obročkov do osvojenega 5. mesta. Morebitne nepravilnosti bodo 

odpravljene z diskvalifikacijo; 
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 OSTALI POGOJI SODELOVANJA. V okviru razstave bo organizirana prodaja ptic. 

Prodaja ptic bo moţna od sobote popoldan naprej, predvidoma po 15h, na zato 

organiziranem prostoru. Cena najema razstavne enote za razstavljavce znaša 10€, za 

ostale prodajalce 20€. Najemnina velja za oba dneva drţavne razstave. 

Oglaševanje v uradnem katalogu drţavne razstave: Sponzorji in donatorji nagrad so 

upravičeni do sorazmernega deleţa oglasnega prostora v katalogu drţavne razstave. 

Ostali reklamni oglasi po ceniku: celostranski zakup 50€, pol stranski zakup 30€, 

manjši oglasi 0,15€/cm
2
.  

Pri tem  razstavljavcem drţavne razstave in članom društva za varstvo in vzgojo ptic 

Koroška priznamo 20% popust. 

 

NAGRADE 

Vse prvo drugo in tretje uvrščene ptice prejmejo zlato, srebrno in bronasto medaljo, ter pripadajočo 

diplomo. 

 

POKAL ŠAMPIONA 

 pokal šampiona prejme ptica, ki je dobila največje število točk in jo je sodniška komisija 

proglasila za najboljšo v posamezni skupini; 

 

 organizator na tej osnovi podeljujejo pokal za šampiona v posameznih skupinah: 

 

A  KANARČI PEVCI – HARŠKI VRVIVCI 

B  KANARČKI PEVCI – MALINOA 

D  BARVNI KANARČKI – LIPOKROM 

D  BARVNI KANARČKI – MELANIN 

E  POSTAVNI KANARČKI 

F1, F2, O EKSOTI 

G1, G2  FAVNA EVROPE 

H  KRIŢANCI 

I  PAPIGE STANDARD 

J, K  MALE IN SREDNJE PAPIGE 

L, M, N VEČJE IN VELIKE PAPIGE 
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 POKAL MLADI GOJITELJ - prejme vsak mladi gojitelj, ki je mlajši od 16 let. Sodeluje s 

svojimi pticami, ki so obročkane s lastnimi rejskimi obročki. Ob prijavi mladega gojitelja 

označite le tega s oznako mladoleten; 

 

 vsak udeleţenec drţavne razstave ptic prejme simbolično darilo organizatorja. 

 

V pričakovanju Vaših cenjenih prijav in srečanja z Vami spoštovani gojitelji, Vas prav lepo 

pozdravljamo! 

 

 

 

 

Sekretar društva: Ţig:       Predsednik društva: 

             


