Zapisnik 37. Skupščine Zveze društev gojiteljev ptic Slovenije

Na podlagi vabila in Pravil Zveze je bila Skupščina Zveze izvedena 18.5.2013 s pričetkom ob 9:30 uri
v Gostilni Kogoj v Biljah 149/A, 5292 Renče.
Za Skupščino je bil predlagan sledeči dnevni red:
1. Otvoritev Skupščine in potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev organov skupščine :
- delovno predsedstvo,
- zapisnikar,
- 2 overovatelja zapisnika
3. Ugotovitev prisotnosti delegacij in sklepčnosti
4. Poročila :
- predsednika (zaradi nastale situacije bo kratko poročilo podal g. Gjergek)
- sekretarja
- blagajnika
- poročilo predsednika ZS
- predsednika nadzornega odbora
- predsednika disciplinske komisije
5. Razprava po poročilih in sprejem poročil
6. Potrditev sklepov za spremembe v predsedstvu in disciplinski komisiji
7. Sprejem disciplinskega pravilnika Zveze
8. Podelitev priznanj zaslužnim društvom in posameznikom
9. Obravnava in sprejem delovno finančnega plana za obdobje 2013 – 2014
10. Informacija o organizatorju 22. Državnega prvenstva ptic
11. Vprašanja in pobude delegatov

K 1. Točki
Prisotne delegate in vabljene je v uvodnem nagovoru pozdravil g. Gjergek Karel. Sledila je minuta
molka za vse preminule člane v obdobju med obema skupščinama. Nato je prebral predlog
dnevnega reda posredovan skupaj z vabilom in materiali za izvedbo Skupščine, ter le tega dal na
glasovanje.
1. Sklep : Prisotni so enoglasno potrdili predlagani dnevni red.
K 2. Točki
V nadaljevanju je g. Gjergek podla predlog predsedstva Zveze za delovno predsedstvo na sami
skupščini. Predlog je bil sledeči: Ramšak Ivan – delovni predsednik, Cilenšek Edo in Knez Robert –
člana delovnega predsedstva, Cilenšek Dejan – zapisnikar, Vodlan Jože in Vasle Jože – overovatelja

zapisnika. Prisotne delegate je vprašal ali imajo kakšen drug predlog. Ker drugih predlogov ni bilo
je podal predlog na glasovanje. Sprejet je bil sledeči sklep:
2. Sklep: Prisotni sprejmejo delovno predsedstvo v sestavi:
-

Delovni predsednik – g. Ramšak Ivan

-

Člana delovnega predsedstva – g. Cilenšek Edo in g. Knez Robert

-

Zapisnika – g. Cilenšek Dejan

-

Overovatelja zapisnika – g. Vodlan Jože in g. Vasle Jože

G. Gjergek je pozval izvoljene člane, da zasedejo svoja mesta in predal vodenje skupščine g.
Ramšaku.
K 3. Točki
G. Ramšak se je zahvalil za izkazano podporo in pozval sekretarja Zveze, da poda informacijo o
prisotnosti delegacij na skupščini. G. Cilenšek Dejan poroča, da je na skupščini prisotnih 17 od 26
članic društev Zveze. Oblikovan je sledeči sklep:
3. Sklep: Na Skupščini Zveze je izmed 26 članic prisotnih 17 in s tem je skupščini sklepčna.
K 4. Točki
Sledilo je podajanje poročil vodstva Zveze. Poročila predsednika (zaradi nastale situacije ga je
podal podpredsednik Zveze g. Gjergek), sekretarja, blagajnika in predsednika Zbora sodnikov so
priloge zapisniku.
Poročilo Nadzornega odbora je podal njegov predsednik g. Humar Franko. Najprej je pozdravil
prisotne delegate. Nadzorni odbor je opravil pregled finančnega poslovanja Zveze. Opaženo je bilo
neizpolnjevanje obveznosti članic Zveze v dogovorjenih rokih, saj so nekatera društva nakazovala
finančna sredstva za članarino in naročilo obročkov tudi mesece po opravljenem naročilu, za kar je
krivdo potrebno postaviti tudi na sekretarja Zveze, ki je opravil naročilo do dobavitelja čeprav
obveznosti članic niso bile poravnane. To se v prihodnosti ne sme več dogajati. Glede inventarja
Zveze je nadzorni odbor ugotovil, da breme skladiščenja le tega v zadnjih letih pada na samo nekaj
društev, zato je na tem področju v prihodnosti potrebno nekaj storiti. Nadzorni odbor je tudi
opravil pregled predloga Disciplinskega pravilnika v sodelovanju z pravnikom in ugotovil, da le ta ni
popolnoma v sladu z zakonom in da se nekateri členi medsebojno izključujejo, ter je potrebno te
napake odpraviti.
Poročilo Disciplinske komisije je podla njen predsednik g. Terpin Zdravko. Disciplinska komisija se
je sestala na obravnavi kršitev pravil g. Cilenšek Istoka, po prejetju dopolnjene prijave društva
Nanos. Glede na nivo kršitev in doprinosa g. Cilenška v delovanju Zveze, je predsedstvu predlagala,

da se g. Cilenška kaznuje z javnim opominom in prepovedjo delovanja v vodstvu Zveze do leta
2016. Predsedstvo je sledilo predlogu komisije in izdalo predlagane sankcije. V obdobju med
obema skupščinama je preminul član komisije g. Vučkič Janez.
S tem je bila ta točka zaključena.
K 5. Točki
Sledila je razprava po poročilih. Delovni predsednik je predlagal, da se razprava opravi glede na
podana poročila v enakem vrstnem redu, kot se bila le ta podana.
Na poročilo predsednika, podanega s strani podpredsednika Zveze ni bilo razprave. Zato je
skupščina sprejela sledeči sklep:
4. Sklep: Skupščina sprejme poročilo z 17 glasovi.
Na poročilo sekretarja Zveze ni bilo razprave, zato je skupščina sprejela sledeči sklep:
5. Sklep: Skupščina sprejme poročilo z 17 glasovi.
Na poročilo blagajnika Zveze ni bilo razprave, za je skupščina sprejela sledeči sklep:
6. Sklep: Skupščina sprejme poročilo z 17 glasovi.
Na poročilo Zbora sodnikov so se prijavili sledeči razpravljavci:
G. Ciuha (društvo Ljubljana) – Glede na dejstvo podano v poročilu o pomanjkanju pripravnikov in
hkrati sodnikov v Zboru, predlaga da bi se dvignila starostna omejitev za pristop k opravljanju
pripravništva za sodnika ocenjevalca.
G. Kogoj (Društvo Nova Gorica) – opozori na dejstvo, da je bila na zadnjem državnem tekmovanju v
eni izmed skupin določena ptica ocenjena z točko višjo oceno, kot vse ostale, vendar pa je po
komisijskem določanju šampionov zmagala druga, kar po njegovem in mišljenju članov društva ni
prav. Apelira na člane ZS, da se o takšnih primerih dogovori na svojih seminarjih.
G. Gjergek (predsednik Zbora sodnikov) – na razpravo g. Ciuhe odgovori, da je starostna meja za
opravljanje pripravniškega izpita zapisana v pravilih ZS, in je enaka kot v večini preostalih članic
mednarodne organizacije. Poleg tega je potrebno tudi vedeti, da ko kandidat opravi pripravniški
izpit sledi še najmanj 3 leta pripravništva, preden le ta lahko pristopi k opravljanju izpita za sodnika
ocenjevalca. Bo pa zadevo predstavil na sami skupščini ZS in bo zadeva obravnavana. Glede na
pripombo g. Kogoja pa pove, da je izbira šampionov na tekmovanjih problematična glede na
različne karakteristike različnih vrst ptic in pa tudi glede ocenjevanja posameznih skupin, saj le te
ocenjujejo več sodnikov, ki pa ni nujno, da imajo enak kriterij. Šampiona zato določa komisija
specialistov, ki pa v primeru kakršen je bil tu nato dvigne točko ptici, ki postane šampion. Tudi to
temo bodo vključili v obravnavo na skupščini ZS.

G. Ramšak (delovni predsednik) je po zaključeni razpravi predlagal sprejem sledečih sklepov:
7. sklep: Skupščina daje Zboru sodnikov nalogo, da obravnava obe pripombi na svoji
skupščini in o svojih sklepih poroča predsedstvu, le ta pa te posreduje društvom –
sprejeto z 17 glasovi.
8. Sklep: Skupščina sprejme poročilo z 17 glasovi.
Na poročilo Nadzornega odbora je sledila sledeča razprava.
G. Obal (društvo Beltinci) – Glede kreditiranja Zveze ob naročilu obročkov predlaga, da se v
primeru, da društvo ne poplača obveznosti le ti ne naročijo, temu mnenju se pridružuje tudi g.
Ramšak (delovni predsednik)
G. Gjergek (podpredsednik Zveze) pove, da je s strani nekaterih društev prišla zahteva za izdajo
računa za naročene obročke. Pove, da se je predsedstvo na svoji seji seznanilo s tem, ter bo vsem
društvom, ki bodo želela prejeti račun za obročke izdalo predračun z plačilnim rokom 5 dni, na
podlagi katerega društvo nato opravi plačilo in se mu izda račun. Vendar pa bodo ta društva svojo
količino naročenih obročkov morala predati prej kot ostala. Strinja pa se, da mora plačilna
disciplina urediti.
9. Sklep: Zveza bo na podlagi predhodnega naročila izdala predračun društvu, ki bo plačljiv
v 5 dneh od dneva izdaj. Po prejetem plačilu bo za naročene obročke izdan račun.
10. Sklep: V primeru, da obveznosti društva do Zveze niso poravnane, se obročkov za to
društvo ne naroči.
11. Sklep: Skupščina sprejme poročilo z 17 glasovi.
Na poročilo Disciplinske komisije ni bilo razprave in sprejet je sledeči sklep:
12. Sklep: Skupščina sprejme poročilo z 17 glasovi.
K 6. Točki
Glede na nastalo situacijo v vodstvu Zveze, smrt predsednika Zveze g. Zakrajška in člana
disciplinske komisije g. Vučkič Janeza, je predsedstvo v društva posredovalo vprašalnike na podlagi
katerih je oblikovalo naslednje sklepe:
13. Sklep: Skupščina Zveze potrdi g. Karla Gjergeka kot predsednika Zveze za obdobje 2 let do
naslednjih rednih volitev. S tem sklepom in na podlagi pravilnika Zveze postane g.
Gjergek Karel odgovorna oseba Zveze in nov naslov Zveze postane Polana 43/a, 9000
Murska Sobota. Skupščina ta sklep sprejema z 16 glasovi za in 1 proti

14. Sklep: G. Vasle Jože se kot kandidat z največ prejetimi glasovi na zadnjih volitvah v
predsedstvo Zveze izmed neizvoljenih kandidatov potrdi kot član predsedstva Zveze za
obdobje 2 let do naslednjih rednih volitev. Sklep je sprejet z 17 glasovi.
15. Sklep: G. Pori Alojzij se kot kandidat z največ prejetimi glasovi na volitvah za disciplinsko
komisijo Zveze izmed neizvoljenih kandidatov potrdi kot član disciplinske komisije za
obdobje 2 let do naslednjih rednih volitev. Sklep je sprejet z 17 glasovi.
K 7. Točki
V tej točki je sledila obravnava predloga Disciplinskega pravilnika Zveze.
G. Rolih (društvo Ilirska Bistrica) – po njegovem mnenju pravilnik v predlagani obliki ni pripravljen
za sprejem. Je osnova za pripravo pravilnika, vendar pa se preveč členov medsebojno izključuje.
Poleg tega je kar v nekaj členih omenjen kodeks obnašanja, za kateri pa tudi še ni določen in ga je
potrebno sprejeti. Podobnega mnenja so tudi ga. Zakrajšek (društvo Nova Gorica), g. Ciuha
(društvo Ljubljana), g. Humar (predsednik Nadzornega odbora), zato se predlaga, da se ga sprejme
kot delovni osnutek za pripravo dokumenta do sledeče skupščine.
G. Gjergek (predsednik Zveze) – je mnenja, da je to notranji akt Zveze in da ga je potrebno sprejeti.
Se pa strinja, da se sprejme kot delovni osnutek, v primeru, da bi bil potreben. V obdobju do
sledeče skupščine pa se pripravi kompleten pravilnik z spremembami, ki naj jih društva
posredujejo na naslov Zveze in jih predsedstvo obravnava in spremeni delovni osnutek v skladu z
njimi.
Delovni predsednik, da na glasovanje sledeči sklep:
16. Sklep: Skupščina sprejme predlog Disciplinskega pravilnika, kot delovni osnutek do
sledeče skupščine Zveze. V tem obdobju se opravi čistopis in uskladitve z zakoni ter se
pripravi za sprejem na sledeči skupščini Zveze v letu 2014. Sklep je soglasno sprejet.
K 8. Točki
V tej točki je delovni predsednik pozval predsednika Zveze g. Gjergeka, da opravi podelitev
zaslužnim članom in društvom.
Predsednik Zveze je podelil pisna priznanja sledečim posameznikom, Perger Daniela (DGMŽ Ptuj),
Lebar Nejc (DVVP Kranj), Mazzariol Luigino (DVVP Nova Gorica), Revenae Luigi (DVVP Nova
Gorica), Klemenc Miran (DVVP Koroške). Srebrni znak so prejeli Ramšak Ivan (Koroška), Zakrajšek
Karmen (Nova Gorica), Nemec Marko (Nova Gorica), Ščuka Stojan (Nova Gorica), Kurnik Štefan
(Kranj). Zlati znak je prejel g. Humar Franko (Nova Gorica). Društvo Nova Gorica prejme priznanje
za odlično delo in organizacijo državnega prvenstva, društvo Slavček Beltinci pa priznanje ob 40
letnici delovanja. Nato je v zaključku te točke posmrtno podeljena še plaketa Zveze, kot priznanje
za izredno delo g. Črtomirju Zakrajšku, ki jo je prejela ga. Karmen Zakrajšek.

K 9. Točki
Sledilo je sprejemanje finančnega plana Zveze za obdobje 2013 – 2014. Predlog plana je priloga
zapisnika. Pred sprejetjem plana so bile opravljene naslednje razprave:
G. Rolih (Ilirska Bistrica) predlaga vodstvu in skupščini Zveze glede na podano poročilo blagajnika in
predlagan finančni plan, da razmisli o vezavi dela prostih sredstev in s tem pridobitev dodatnih
financ za pokrivanje bančnih stroškov.
G. Gjergek (predsednik) pove, da je to le predlog finančnega načrta, ki pa ga bo potrebno
prilagajati po potrebi odvisno od situacije. Pove, da je predsedstvo na svoji seji sprejelo sklep, da
bo rok za 1 naročilo obročkov 30.6.2013, za društva ki bodo želeli prejeti račun pa 20.6.2013. Pove
tudi, da se bo pregled inventarja in selitev izvajala med 8.6. in 10.6.2013, za kar bodo društva
prejela obvestilo.
Ga. Zakrajšek (Nova Gorica) predloga nakup kletk za velike papige tipa 2, saj se je pri izvedbi
zadnjega državnega prvenstva pokazalo, da teh primanjkuje. Poleg tega v razmislek članom
predsedstva predlaga spremembo plačevanja članarine društev in posameznikom, saj naj bi večja
društva vplačevala precej večja sredstva za delovanje Zveze, v smislu plačevanja po posamezniku
in ne po obročku.
Glede nabave kletk g. Zakrajšek pritrdita tudi g. Ramšak (delovni predsednik) in g. Kogoj (Nova
Gorica).
G. Gjergek je povedal, da je glede na vse več pregledov inšpekcijskih služb vprašanje, kako bodo te
vrste zastopane v prihodnosti. Se pa strinja, da bo potrebno po opravljeni inventuri v primeru, da
se pokaže potreba po tem razmisliti tudi o nabavi teh kletk.
S tem je bila razprava zaključena in delegati so soglasno sprejeli sledeče sklepe:
17. Sklep: Skupščina sprejme delovno finančni načrt za obdobje 2013 – 2014.
18. Sklep: Skupščina sprejme ceno obročka v prvem naročilu za leto 2014 v višini 0,30 EUR za
normalne in 0,40 EUR za debelostenske obročke.
19. Sklep: Skupščina sprejme ceno obročka v drugem naročilu za leto 2014 v višini 0,40 EUR
za normalne in debelostenske obročke.
20. Sklep: Skupščina sprejme članarino za društva v višini 50,00 EUR.
21. Sklep: Skupščina sprejme članarino v višini 0,30 EUR po naročenem obročku za gojitelje v
prvem in drugem naročilu.

K 10. Točki
Predsedujoči skupščini je predal besedo g. Izidorju Lebarju iz društva Slavček Beltinci, kot
organizatorju državnega prvenstva 2013.
G. Lebar pove, da so priprave za izvedbo prvenstva v polnem teku. Prvenstvo bo potekalo v športni
dvorani Osnovne šole v Beltincih. Terminski plan za prvenstvo je sledeči:
Četrtek 28.11.2013 – prevzem ptic
Petek 29.11.2013 – ocenjevanje
Sobota 30.11. in nedelja 1.12.2013 – Odprto za obiskovalce
Tekmovanje bo izvedeno v skladu z veljavnim tekmovalnim pravilnikom za vse vrste ptic vključno z
kanarčki pevci. Podeljene bodo klasične nagrade, kot so medalje in pokali za osvojena mesta. Cena
prijavnine bo ostala ista kot v preteklem letu, cena za katalog pa bo za 1,00 EUR nižja.
V nadaljevanju te točke je predsedujoči skupščini g. Ramšak prisotne delegate pozval k prijavi za
organizatorja državnega prvenstva v letu 2014.
Nato je za besedo zaprosil predstavnik društva Koroška g. Beliš. Pozdravil je prisotne delegate in
povedal da se društvo Koroška prijavlja za izvedbo državnega prvenstva v letu 2014. Prvenstvo naj
bi bilo izvedeno v Mislinji.
Skupščina je sprejela kandidaturo društva Koroška za izvedbo državnega prvenstva za leto 2014.
K 11. Točki
Prvi je za besedo zaprosil g. Kogoj Matjaž (društvo Nova Gorica). Povedal je, da bo njihovo društvo
v letu 2013 organiziralo 4. Midlle Europe Show tekmovanje. Potekalo bo med 7 in 11.11.2013 v
Šempetru. Tekmovalo se bo v vseh skupinah vključno z kanarčki pevci. O vseh potrebnih
informacijah bodo društva obveščena pravočasno.
Nato je g. Gjergek povedal, da bo po društvih poslana pošta za delovno akcijo pregleda in selitve
inventarja Zveze. Istočasno predlaga naj skupščina pooblasti predsedstvo da ob tej inventuri
ugotovi, kaj od inventarja je porabno in kaj za odpis.
Na podlagi tega predloga je bil sprejet sledeči sklep:
22. Sklep: Skupščina pooblašča predsedstvo Zveze, da opravi inventuro inventarja Zveze, ter
odpiše tisti del inventarja, ki ni več uporaben.
Sledeči je za besedo zaprosi sekretar Zveze g. Cilenšek. Povedal je, da je opravil razgovor z
direktorjem družbe Vitan trade g. Šiketom. Z g. Šiketom je bil sprejet dogovor, da bodo v primeru
skupinskega naročanja hrane in ostalih izdelkov iz prodajnega programa njegove družbe, naročniki
deležni dodatnega 10% popusta na maloprodajne cene iz cenika za gojitelje, ki ga predstavniki
društev lahko prevzamejo pri sekretarju. V primeru naročila več kot 4 vreč bo možna tudi dostava

po dogovoru. Društva, ki so zainteresirana za ponujeno in bodo sodelovala z podjetjem Vitan trade
bodo deležna pomoči pri izvedbi svojih tekmovanj z prejemom brezplačne hrane ob izvedbi svojih
tekmovanj. Komunikacij bo potekala med pooblaščeno osebo v društvu in podjetjem Vitan trade.
S tem je bil dnevni red skupščine izčrpan in le ta zaključena ob 12:30 uri.
Zapisnikar:

Overovatelja zapisnika:

Cilenšek Dejan

Vodlan Jože
Vasle Jože

Priloga 1 – poročilo podpredsednika
Davčna št.: 21449708
TRR: 02338-0092290258
Kontakt: karel.gjergek@telemach.net
Tel.: 00386 41 845 090
POROČILO PODPREDSEDNIKA ZDGP Slovenije
Cenjene delegatke, cenjeni delegati, spoštovani gostje, dobitniki odlikovanj in člani organov Zveze lepo
pozdravljeni na redni letni skupščini zveze, ki pa le ne bo tako redna kot so običajne saj bo potekala v
duhu nedavno preminulega predsednika zveze g. Zakrajška.
In ravno prej omenjena misel je povod k temu, da se namesto poročila predsednika danes bere poročilo
podpredsednika zveze. V poročilu bom skušal biti zelo kratek ampak vseeno dovolj razločen, da povem
kaj se je dogajalo v obdobju med obema skupščinama.
Takoj po zadnji skupščini so se določile funkcije v Zvezi in začelo se je novo obdobje delovanje Zveze, ki je
bolj transparentno čisto in tudi bolj v duhu načela delovanj društev ali Zveze. Že prej na rednih volitvah
sva z dosedanjim predsednikom ugotovila, da Zveza gre v nepravo smer v delovanje, ki ni v skladu s
pravili, ki jih določa zakon o društvih. Žal takrat zamenjava ni uspela pa se je vršil pritisk preko
Nadzornega odbora, ki je na koncu v lanskem letu le ugotovil, da je poslovanje v nasprotju z zakoni in
prav to je bil apel, da se izvoli novo predsedstvo, katerega je prevzel g. Zakrajšek. Takoj po izvolitvi so se
razdelile funkcije in dela, tako, da je vsak zadolžen za svoje področje le to tudi opravljal. In če ne drugo je
že to veliko delo za Zvezo saj smo na ta način dobili zelo dobrega tajnika, ki je opravljal svoje naloge
dosledno in pošteno in bo o tem danes tudi poročal. Še bolj pomembno pa je da smo dobili blagajnika, ki
ni le blagajnik na papirju ampak opravlja svojo funkcijo blagajnika več kot zelo uspešno in tudi on bo o
svojem delu podal poročilo. Seveda je v duhu dobrega sodelovanje bilo zelo opazno tudi delo
predsednika in ostalih članov predsedstva in ostalih organov Zveze.
In sedaj , če na kratko preletim dela, ki jih je opravila Zveza med zadnjo in današnjo skupščino. Pregledala
so se vsa poročila, predsedstva, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije in sprejeto je bilo, da je
ukrep ki je bil izrečen do prejšnjega predsednika dovoljšnji opomin zanj. Ob izreku opomina smo vendarle
pogledali tudi v dela, ki je kot dolgoletni predsednik naredil v dobro Zvezi in niso zanemarljiva. S tem bi
rad zaključil z razpravami kako je bilo, kaj je bilo saj je dosti bolj pomembno kaj bo v bodoče. V ta namen
vas prosim, da se za nazaj spominjamo le po dobrem, za naprej pa optimistično zrimo v prihodnost, ki
vsekakor ne bo lahka.
O tem, da so bili narejeni vsi postopki za prenos podatkov Zveze na naslove tako kot velevajo pravila
Zveze, o tem, da so bile izvedene vse ostale aktivnosti, glede organizacije tekmovanj doma in na tujem,
da so bile nabavljene dodatno kletke boste slišali kaj več od tajnika in blagajnika.

Omeniti seveda moram tudi sodelovanje na svetovnem tekmovanju kjer smo osvojili tudi eno medaljo za
kolekcijo Katarink in sicer jo je osvojil član društva Nova Gorica g. Valter Kovic kateremu v imenu vseh
izreka iskreno čestitko.
In še eno nalogo iz prejšnje skupščine smo pripravili kot je bilo obljubljeno na sami skupščini, pripravili
smo predlog Disciplinskega pravilnika, ki ga bomo pozneje tudi potrdili, da bo en temelj po katerem bo ta
organ lahko lažje in pa predvsem bolj zakonito deloval seveda z veliko željo, da bo čim manj deloval. V
kolikor bom potrjen za vodenje Zveze v naslednjih dveh letih vam obljubljam, da bomo nadaljevali pot, ki
smo si jo je začrtali naš predsednik. V ta namen vas seveda vabim vse od članov do društev ter do
izvoljenih organov, da s skupnimi močmi peljemo to našo barko v mirne vode. Vsi skupaj se moramo
zavedati, da Zveza ni le izvoljen kader ampak smo Zveza vsi mi prej omenjeni in vsak od nas lahko doda
en kamenček k gradnji te naše palače. V teh dveh letih do konca tega mandatnega obdobja pa
obljubljam, da bomo delali na tem, da najdemo prave ljudi za prava mesta, ljudi, ki bodo voljni in
sposobni opravljati zaupano njim nalogo vodenja Zveze.

Hvala Karel

Priloga 2 – poročilo sekretarja
Poročilo sekretarja Zveze društev gojiteljev ptic Slovenije za obdobje 2012 – 2013
V nadaljevanju bom podal svoje poročilo o opravljenem delu v obdobju med skupščinama Zveze
2012 – 2013.
Naročilo obročkov je bilo izvedeno v dveh naročilih in sicer v prvem naročilu je bilo naročenih
14.222 obročkov, katere je naročilo 282 gojiteljev. V drugem naročilu je bilo naročenih 4.295
obročkov – dodatnih 49 gojiteljev, ki ni naročilo obročkov v prvem naročilu. Skupaj je bilo v Zvezi
za leto 2013 naročenih 18.517 obročkov, katere je naročilo 331 gojiteljev.
Vnos obročkov v bazo ARSO je bil izveden. Ker je prišlo do nekaterih novih dovoljenj za gojitev
ptic katerih oznake je potrebno vnesti v ARSO-vo bazo, naprošam, da prejemniki naročil za
društva, pri naročevanju le teh dopišete tudi naziv obročkovalcev za posamezne gojitelje.
Komunikacija z društvi je potekala preko dopisov in okrožnic, ki so bila poslana na naslovnike
društev in objavljeni na spletni strani Zveze.
Z pokojnim predsednikom in blagajnikom je bilo opravljeno vso potrebno administrativno delo za
spremembo naslova, računa in spremembe odgovorne osebe Zveze, na vseh državnih institucijah.
Mednarodna komunikacija z C.O.M. je bila opravljena preko elektronske pošte in pisno. Večkrat je
bil na krovno svetovno organizacijo poslan dopis o spremembah v naslovih in vodstvu Zveze po
skupščini, tako z moje strani, kot tudi z strani g. Zakrajška, vendar pa kot ste lahko opazili v
katalogu svetovnega prvenstva, kot tudi na internetni strani COM še ni bilo popravljeno, čeprav
smo prejeli potrdilo o prejemu teh sprememb z strani sekretarja COM.
Kot delegat in prinesitelj sem se udeležil svetovnega prvenstva ptic v Belgiji. Slovenija je na
prvenstvu sodelovala z 85 pticami 29 gojiteljev. Kot veste je g. Kovic Valter iz društva Nova Gorica
z svojimi pticami osvojil 3 mesto v skupini katarink. Poleg tega je še kar nekaj ptic prejelo lepe
ocene, vendar pa žal niso bile nagrajene. Na kongresu OMJ je bila Slovenija omenjena kot
prizorišče polaganja mednarodnih izpitov, ki je bilo izvedeno v Novi Gorici med izvedbo državnega
prvenstva. Izpit sta opravila tudi 2 izmed naših sodnikov, to sta g. Trafela Ivan in pa g. Šolar Aleš.
Na COM kongresu so bile izvedene volitve za podpredsednika COM, na katerih je bil izmed 2
kandidatov izvoljen g. Avi Rubbens iz Izraela. Predstavljena so bila prizorišča mednarodnih razstav
in pa lokacije svetovnih prvenstev v prihodnjih letih, ki si sledijo takole: 2014 – Italija (Bari), 2015 –
Nizozemska, 2016 – Portugalska, 2017 – Španija ali Malta, 2018 – Francija. Kljub temu pa sem na
samem prvenstvu, kljub drugačnim zagotovilom vodilnih mož v svetovni organizaciji zasledil, kako
nepomembne smo za njih manjše države.
Poleg tega je Slovenija z skupno prijavo sodelovala tudi na mednarodni razstavi ptic v Udinah, kjer
pa so naši gojitelj osvojili precej nagrad, kar seveda pomeni, da se tudi pri nas gojijo kvalitetne
ptice.
Izdelan je bil tudi naslovnik članstva in razdeljen med društva, glede na število naročnikov
obročkov. Poleg tega je članstvo tudi objavljeno na internetni strani.
S tem zaključujem svoje poročilo.
Sekretar ZDGP Slovenije :
Dejan Cilenšek

Priloga 3 – ZDGP Slovenije - "Poslovanje v letu 2012 in Finančni načrt za leto 2013"

A - PRIHODKI
Donacije
Drugi prihodki
Bančne obresti
Nakazila gojiteljev za obročke : skupaj
1. naročilo
2. naročilo
Članarina Zvezi : skupaj
*po sklepu skupščine po 50,00 €
** po obročku - 1. naročilo
** po obročku - 2. naročilo
Nakazilo takse-prijavnine gojiteljev za svetovno

Skupaj:
prenos iz leta 2011 11.709,58 + prihodki 2012

B - ODHODKI
Bančni storški (vodenje, izpisek, pristopnina Proklik…)
Bančna provizija
Potni stroški: skupaj
predsedstvo Zveze-seje
Zbor sodnikov-seja/seminar
Mednarodne razstave
akontacija svetovne Španija 2012 / Belgija 2013
Poštne storitve
Gostinske storitve
Blago, material: skupaj
plačilo obročkov - donaročilo 2012 / 2013
plačilo obročkov - 1. naročilo 2013 / 2014
200 kletk s stojali - Zveza
drugo - računalniški program za tekmovanja
Plačilo članarine C.O.M.
Plačilo domene - internetna stran
Kotizacija za državno tekmovanje:
***21. državna N. Gorica / 22. državna Beltinci
Pisarniški material
Plačilo takse za svetovno

Skupaj:
Stanje 31.12.2012 na TRR Zveze

Realizacija

PREDLOG
Plan

2012

2013

500,00
570,00
10,57
5.924,40
4.268,40
1.656,00
6.684,60
1.250,00
4.190,10
1.244,50
1.192,00

550,00
560,00
13,00
5.632,00
4.120,00
1.512,00
6.595,00
1.300,00
4.090,00
1.205,00
1.520,00

110,0%
98,2%
123,0%
95,1%
96,5%
91,3%
98,7%
104,0%
97,6%
96,8%
127,5%

14.881,57 14.870,00
26.591,15
2012
2013

99,9%

Indeks

220,82
51,46
1.931,40
1.081,80
369,60
480,00
2.000,00
59,82
614,50
8.287,89
1.098,49
3.138,36
3.630,00
421,04
375,00
27,77

150,00
70,00
1.990,00
1.020,00
370,00
600,00
1.500,00
120,00
950,00
5.005,00
1.020,00
2.985,00
0,00
1.000,00
380,00
35,00

Indeks
67,9%
136,0%
103,0%
94,3%
100,1%
125,0%
75,0%
200,6%
154,6%
60,4%
92,9%
95,1%
0,0%
237,5%
101,3%
126,0%

3.000,00
100,00
1.460,00

3.000,00
150,00
1.520,00

100,0%
150,0%
104,1%

18.128,66 14.870,00
8.462,49

82,0%

** finančni načrt za naročilo obročkov v letu 2013 zajema cca. 18.310 obročkov (leta 2012 je bilo 18.517)
Beltinci, 13. 2. 2013
Pripravil: Izidor LEBAR, blagajnik Zveze

Priloga 4 - POROČILO PREDSEDNIKA ZS za leto 2012
Cenjeni kolegi, kolegice delegati, cenjeno predsedstvo in gostje, ki prisostvujete tej skupščini
najprej prav lep pozdrav.
Od zadnjega tovrstnega srečanja je minilo eno leto in to leto v katerem je strokovni organ Zveze
opravil kar nekaj zanj pomembnih del.
V ZS smo izvedli krajše strokovno srečanje na Koroškem, ki je bilo na isti dan seja predsedstva
zaradi varčevanja na račun kilometrine. Na tem srečanju smo dorekli nekatere zadeve glede
ocenjevanj predvsem glede ocenjevanja Nemške čope, za katero smo iz strani OMJ dobili bolj malo
oprijemljivih podatkov no za letošnje leto računam, da vas vse po društvih obvestimo s tem kak je
standard za omenjeno vrsto ptic sedaj v veljavi.
Na račun zelo vplivnega tajnika g. Zakrajška smo uspeli na državnem izpeljati polaganje izpitov za
mednarodne sodnike. Teh polaganj so se ob naših dveh kandidatih, ki sta uspešno opravila z izpito
udeležili kandidati iz Srbije in Hrvaške. Moram reči, da je večina kandidatov bila uspešna in med
temi sta bila tudi naša g. Trafela v vrsti barvnih kanarčkov in g. Šolar za papige skobčevke katerima
gre iskrena čestitka z željo po uspešnem ocenjevanju z značko OMJ.
Ko sem že pri izpitih moram omeniti g. Perič Matjaža, ki je prav tako v Novi Gorici opravil izpit za
sodnika za križance in favno Evrope, uspešno pa stažira še naprej g. Lebar Izidor, kar pa je žalostno
pa je to, da za vnaprej nimamo več pripravnikov. Tukaj vabim vse delegate, da po društvih resno
razmislite in predlagate kandidate za pripravnike za bodoče sodnike, ki nam že v tem trenutku bolj
kot ne primanjkujejo.
Na že prej omenjenem srečanju smo pripravili vse predloge za jesenska tekmovanja in jih dali v
potrditev predsedstvu Zveze.
Jesenski del smo seveda ocenili vsa domača tekmovanja in kar nekaj tekmovanj po tujini,
predvsem v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem.
Za konec smo seveda opravilo ocenjevanje našega državnega tekmovanja za katero smo si morali
poiskati pomoč v tujini. Žal tudi letos mislim, da državnega tekmovanja v enem samem dnevu
samo sodniki našega ZS ne bomo mogli ocenit in bo potrebna pomoč iz tujine.
Za konec pa seveda še enkrat apeliram na delegate, da preverite po svojih društvih a imate morda
kake kandidate, ki so voljni in sposobni za to, da bi postali pripravniki in v nadaljevanju sodniki,
kajti nikakor si ne želimo tega, da bi nam kar naenkrat zmanjkalo sodnikov.
Hvala za poslušanje.
Predsednik ZS: Karel GJERGEK l.r.

