
 
 

 

 

 

 

  

 

Zadeva: Zapisnik redne seje predsedstva Zveze z dne 8.9.2012 

 

Dne 8.9.2012 je bila ob 11:00 uri v prostorih DVVP Koroška, Prežihova 17, Ravne na Koroškem sklicana 

redna seja predsedstva ZDGP Slovenije. Na sejo so bili poleg članov predsedstva vabljeni tudi predsednik 

NO g. Humar Franko. 

 

Za  sejo je bil predlagan sledeči dnevni red: 

1. Pregled prispele pošte 

2. Priprave na jesenska tekmovanja 

3. Obravnava in potrditev sklepov ZS 

4. Razno 

 

Seja se je pričela ob 11:00 uri z pozdravom predsednika g. Zakrajšek Črtomirja. Sledila je ugotovitev 

prisotnosti.  

Prisotni so bili vsi vabljeni, razen g. Lebar Izidorja, ki je svojo odsotnost opravičil zaradi osebnih 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: 

 

Točko je odprl predsednik Zveze g. Zakrajšek, ki je povedal da je v obdobju od zadnje seje predsedstva 

prejel z strani Ajpes in UE Nova gorica potrdila o spremebah naslova in odgovorne osebe Zveze. Poleg tega 

je bila opravljena sprememba bančnih poslovalnic iz Zagorja v Beltince in Novo Gorico. Izvedena je bil 

prehod na elektronsko bančništvo – proklik. 

 

Nato je g. Cilenšek Dejan povedal, da je s strani g. Valera prejel obvestilo da je v vmesnem obdobju med 

sejama preminil g. Hoffman, ki je bil dolgoletni nosilec funkcije podpredsednika v COM-u. 

Na elektronski naslov Zveze je prišla prošnja o pomoči v poizvedovanju za lastnikom papige ujete v 

Slovenskih Konjicah, vendar se je dotični osebi odgovorilo, da ZDGP v tem primeru ne more pomagati, saj je 

obroček katerega številko je podala nemški in podatkov o tem, kdo bi lahko bil lastnik ali pa rejec, ki je to 
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ptico vzgojil žal nimamo. G. Cilenšek je tudi predal pošto OMJ, ki je prišla na njegov naslov in je bila 

namenjena Zboru sodnikov. 

 

G. Zakrajšek bo g. Cilenšku posredoval skenirane dokumente UE in Ajpesa, da bo nato le ta lahko uredil še 

potrbno spremembo na ARSO. 

 

K 2. Točki: 

 

Ker se bliža čas tekmovanj je bila naslednja točka namejena le temu. 

 

G. Gjergek je posredoval sklepe ZS, katere je potrebno potrditi na predsedstvu. Kar se tiče finančnih zadev 

ostajajo le te nespremenjene in sicer je taksa za ocenjevanje 35,00 EUR, dnevnica je 15,00 EUR, polovična 

dnevnica znaša 8,00 EUR in pa kilometrina 0,30 EUR po km.  

ZS bo do 14.9.2012 posla razpis za tekmovanja v društva, le ta pa bodo morala svoje odgovore posredovati 

najkasneje do 30.9.2012 na naslov ZS. V tekmovalni pravilnik ZDGP Slovenije se doda skupine A-3 – Harški 

vrvivci par, B-3 – Malinoa par, F1-35 in F1-36 Srebrnokljunčki ter spremeni se opis pri skupinah O. 

Maksimalno število ptic, ki jih lahko oceni sodnik je 100. Organizator posameznega tekmovanja je dolžan 

stopiti v kontakt z izbranim sodnikom vsaj 7 dni pred izvedbo tekmovanja in mu je dolžan posredovati 

število ptic, ki jih bo potrebno oceniti. Sodniki so dolžni poslati poročila iz posameznih tekmovanj sekretarju 

ZS, zaradi pregleda in morebitnega vračila potnih stroškov sodnikom v presežku limita 100 EUR za 1 ali 150 

EUR za 2 sodnika. 

 

K 3. Točki: 

 

Ko je predsednik ZS g. Gjergek podal svoje poročilo iz seje ZS v 2 točki je predsedstvo v tej točki potrdilo 

naslednje sklepe: 

 

2. Sklep: Predsedstvo potrjuje stroškovnik ZS in sicer: 

- Taksa za ocenjevanja: 35,00 EUR 

- Dnevnica: 15,00 EUR 

- Polovična dnevnica: 8,00 EUR 

- Kilometrina: 0,30 EUR po KM + 10% za vsakega dodatno osebo, ki potuje z istim prevozom 

 

3. Sklep: Predsedstvo potrjuje spremembe tekmovalnega pravilnika. 

4. Sklep: Predsedstvo potrjuje rokovnik opravil za razpis tekmovanj in zahteve ZS po časovnih rokih 

potrebnih za komunikacijo med sodniki in organizatorji tekmovanj, ter maksimalno kvoto ptic za 

sodnika. 

 

Ker je bila praksa, da je kilometrina v vseh organih ZDGP Slovenije enaka je bil sprejet še naslednji sklep: 

 

5. Sklep: Kilometrina za člane predsedstva znaša 0,30 EUR po KM + 10% za vsako dodatno osebo, ki 

potuje z istim prevozom. 



 
 

 

K 4. Točki: 

 

Sledila je točka razno, ki jo je odprl predsednik g. Zakrajšek. G. Zakrajšek je v imenu društva Nova Gorica 

podal informacijo o terminu izvedbe državnega prvenstva, in sicer:  

- četrtek 29.11.2012 – Sprejem ptic 

- petek 30.11.2012 – Ocenjevanje ptic in opravljanje mednarodnih izpitov 

- Sobota 1.12.2012 – Odprto za ogled 

- Nedelja 2.12.2012 – odprto za ogled, zaključek prvenstva in izdaja ptic 

Organizator bo vsakemu gojitelju, ki bo osvojil enega izmed prvih treh mest podelil lončeno priznanje na 

katerem bo tudi tablica z vsemi osvojenimi odličji, namesto pokalov za šampiona pa bo podelil pršut. 

Mladoletni tekmovalci bodo prejeli pokale. Organizator bo razpisal tekmovalni pravilnik, ki bo vseboval vse 

skupine ptic v veljavnem tekmovalnem pravilniku ZDGP, s tem, da bo dodal še nekaj skupin. 

 

6. Sklep: Predsedstvo potrdi, da se namesto pokalov za šampionska mesta podelijo pršuti. 

7. Sklep: Predsedstvo potrdi, da lahko organizator državnega prvenstva razširi število tekmovalnih 

skupin veljavnega tekmovalnega pravilnika ZDGP, pod pogojem, da so v njem zajete vse skupine, 

kot v veljavnem pravilniku ZDGP Slovenije. 

 

Ker bo po sklepu predsedstva iz pretekle seje, Zveza pokrila stroške prinosa ptic na mednarodno razstavo 

ptic Middle Europe v Udinah, je g. Zakrajšek podal termin razstave, ki bo potekala med 24. in 28.10.2012. 

Ker je to edina razstava, mednarodnega značaja, ki bo podprta z strani Zveze, je bil sprejet naslednji sklep: 

 

8. Sklep: Sekretarja Zveze se zadolži, da z promocijo poskusi pridobiti čim večje število gojiteljev za 

sodelovanje na tem prvenstvu. Z okrožnicami mora pravočasno obveščati članstvo z vsemi 

potrebnimi informacijami. 

 

Sekretar Zveze g. Cilenšek je povedal, da so naslovniki ZDGP gotovi in podal vprašanje o tem, kako se 

razdelijo v društva. Sprejet je bil sledeči sklep: 

 

9. Sklep: Naslovniki se v društva razdelijo glede na število naročnikov obročkov za leto 2013. V 

okrožnici se društva obvesti, da se naslovniki gotovi in se lahko prevzamejo na naslovu sekretarja 

ali na samem državnem prvenstvu. Po pošti se naslovniki ne bodo pošiljali. 

 

G. Cilenšek je obvestil prisotne, da so obročki naročeni v 1. naročilu bili odposlani z strani dobavitelja 

3.9.2012 in da se pričakuje prihod v Slovenijo v tednu med 10.9.2012 in 14.9.2012. Po pregledu bodo 

obročki poslani na naslove društev. 

 

G. Cilenšek je povedal, da je v stiku z vodstvom družbe Vitan Trade, v vezi z morebitnim dogovorom o 

popustih in posebnih promocijah za gojitelje včlanjene v Zvezo. Sprejet je bil sklep: 

 



 
 

 

10. G. Cilenšek lahko nadaljuje pogovore z družbo Vitan Trade, vendar se mora o vseh morebitnih 

dogovorih pred izvedbo posvetovati z predsednikom g. Zakrajškom ter ga o poteku redno 

obveščati. 

 

G. Humar je prisotne vprašal, če je bila primopredaj poslov zaključena. Odgovor na njegovo vprašanje je bil 

sledeči: 

- primopredaja med predsednikom je bila zaključena 

- primopredaja blagajniških poslov še ni zaključena, potrebno je predati blagajniške papirje do leta 2011 

- primopredaja gospodarja še ni zaključena, saj je inventar Zveze še vedno v skladišču DVVP Trbovlje 

 

 G. Zakrajšek je nato še dodal, da je predvideno število kletk po sklepu predsedstva naročeno in se čaka na 

dobavo le teh. 

 

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja končana on 13:00 uri. 

 

 

        Zapisnik sestavil sekretar Zveze:  

 

l.r. Dejan Cilenšek 

 

 

         

 


