
 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 34. redne skupščine Zveze 
 

Na podlagi 19. člena pravil Zveze je bila 34. skupščina 29. 05. 2010 ob 10 uri v gostišču Kum v 
Zagorju ob Savi 
.  
Dnevni  red :  
 
1. Pozdrav predsednika in  otvoritev skupščine 
2. Izvolitev organov skupščine:  a) delovnega predsedstva 
           b) zapisnikarja   

c ) overitelja zapisnika 
3. Ugotovitev prisotnosti delegacij in objava sklepčnosti 
4. Poročila:  a) predsednika 
                        b) sekretarja 
                        c) blagajnika 
                        d) predsednika Zbora sodnikov 
                        e) Nadzornega odbora 
5. Razprava in sprejem poročil 
6. Obravnava in sprejem Pravil Zveze 
7. Podelitev priznanj zaslužnim društvom in posameznikom 
8. Obravnava in sprejem delovno finančnega programa za obdobje 2010/2011 
9. Informacija o organizatorju 19. državnega prvenstva  
10. Vprašanja in pobude delegatov 

 
Točka 1 

 
Skupščino je začel predsednik Zveze s pozdravom vseh prisotnih delegatov  in povabljenih gostov, 
Predlagal je sprejem predlaganega dnevnega reda. Novih predlogov na dnevni red ni bilo, zato je 
dal predlog na glasovanje. 
 Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet. 
  

Točka 2 
 
Predsednik Zveze je predlagal delovno predsedstvo skupščine. Drugih predlogov ni bilo, zato je bil 
predlog dan na glasovanje in  sicer: 

a) delovno predsedstvo: predsednik g. Karel Gjergek,  
člana g. Ferdo Remic in g. Franci Remic 

      b)   zapisnikar: Jože Rolih 
      d)   overitelja zapisnika: Željko Furlan in Jože Gošte 
 
Predlog je bil soglasno potrjen.  
 
Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje skupščine.  



 
Točka 3 

 
Po predaji pooblastil delegacij je bilo ugotovljeno, da je od 31 društev včlanjenih v ZVEZO oddalo 
pooblastila 19 delegacij. 
Predsedujoči skupščine je ugotovil, da je skupščina po Pravilih Zveze sklepčna in lahko 
nadaljuje z delom. 

 
Točka 4 

  
Delovni predsednik g. Karel Gjergek je v nadaljevanju povabil poročevalce, da podajo svoja 
poročila:  
 
Predsednik  Zveze g. Iztok Cilenšek je podal svoje poročilo (poročilo predsednika je priloga tega 
zapisnika). 
 
Predsednik Zveze je podal tudi poročilo sekretarja Zveze (poročilo sekretarja je priloga tega 
zapisnika). 
 
Blagajnik Zveze g. Ivan Posavec je podal svoje poročilo (poročilo blagajnika je priloga tega 
zapisnika). 
 
Predsednik Zbora sodnikov g. Karel Gjergek je podal svoje poročilo (poročilo predsednika Zbora 
sodnikov je priloga tega zapisnika). 
 
Poročilo nadzornega odbora je podal predsednik g. Rant ki je povedal, da so sredstva porabljajo 
po sklepih in planu (poročilo Nadzornega odbora je priloga tega zapisnika).. K temu je še podal 
pobudo, da se preneha s pošiljanjem žaljive anonimne e-pošte. Meni, da je tako početje otročje. 
 

Točka 5 
 
Delovni predsednik g. Karel Gjergek je odprl razpravo na podana poročila. 
 
G. Ramšak iz Koroškega društva je vprašal in hkrati dal pobudo glede ocenjevanja sodnikov Zveze 
za društva, ki niso člani Zveze. Meni, da bi morali tem več zaračunati in ta denar nameniti za 
delovanje Zbora sodnikov 
 
Predsednik Zbora sodnikov je odgovoril, da se res v manjši meri opravlja sojenje za društva, ki 
niso člani Zveze. 
 
Predsednik Zveze je dodal, da je prav, da o pobudi razpravlja Zbor sodnikov. 
 
G. Vrhovnik iz društva Komenda je vprašal ali prejema Zveza društev pomoč države. 
 
Predsednik Zveze je odgovoril, da Zveza ne prejema nobene pomoči države – nobenih sredstev iz 
državnega proračuna. 
 
Ker ni bilo več razprave na poročila, je predsedujoči dal na glasovanje sprejem poročil. 
 
Skupščina je soglasno potrdila poročila . 
 

 

 



 
 

Točka 6 
 
Uvodna pojasnila je podal predsednik Zveze. Glede na to, da so bili v postopek priprave predloga 
novih Pravil Zveze vključeni tako rekoč vsi člani organov Zveze, društva in posamezniki meni, da 
so delegati dobro seznanjeni s predlogom, zato je podal le nekaj poudarkov: 

- postopek je bil speljan v skladu z veljavnimi Pravili Zveze 
- vključeni so bili vsi člani predsedstva, društva in posamezniki 
- predlog je bil posredovan v vsa društva včlanjena v Zvezo 
- veliko pripomb je bilo upoštevanih 
- sklicana je bila konferenca Zveze, kjer se je izvedla razprava in usklajevanje 
- naštel je še nekaj bistvenih sprememb v predlogu, kot so sprememba naziva Zveze:  

            Zveza društev gojiteljev ptic Slovenje, sprememba financiranja Zveze … 
 
Razprava o predlogu novih Pravil Zveze: 

- g. Marko Prašnikar je poudaril, da so nova Pravila zajela vse bistvene zadeve glede na 
zdajšnjo situacijo in je z njimi zadovoljen 

 
Ker ni bilo več razprave, je predsedujoči dal na glasovanje sprejem novih Pravil Zveze. 
 
Skupščina je soglasno potrdila nova Pravila Zveze . 

 
Točka 7 

 
V skladu s pravilnikom ZVEZE in na podlagi predlogov društev in drugih so bila podeljena 
priznanja Zveze. Vsi predlogi z obrazložitvami so priloženi v gradivu za skupščino in bodo priloga 
tega zapisnika. 
Priznanja sta podelila predsednik Zveze g. Iztok Cilenšek in predsedujoči skupščini g. Karel 
Gjergek. 
 

Točka 8 
 
Delovno finančni programa Zveze za obdobje 2010/2011 je predstavil predsednik Zveze. Finančni 
plan je priložen gradivu za skupščino in bo priloga tega zapisnika. Stroške Zveze se bo pokrivalo v 
skladu z določbami novih Pravil Zveze in Pravilnikom o članarini. Plan je narejen na naročilo 
21.000 obročkov.  
 
Predlagal je naslednje sklepe: 
 
1. skupščina potrdi finančni plan za leto 2010/2011; 
2. cena obročkov v prvem naročilu je 0,30 € normalni obročki in 0,40 € trdi/debelo stenski obročki; 
3. cena obročkov v drugem naročilu je 0,40 € normalni obročki in 0,40 € trdi/debelo stenski obročki; 
4. skupščina sprejme višino članarine za leto 2011, vsako društvo plača članarino 50 € in 0,30 € po 
naročenem obročku članov društva 
 
Pripomb ni bilo! Sklepi so bili dani na glasovanje in  soglasno potrjeni. 
 

 
Točka 9 

 
Organizacija 19. državne  razstave: Na razpis za organizacijo državnega tekmovanja v letu 2010 
se je prijavilo društvo Lišček Kranj. Predstavnik društva g, Franci Remic je povedal,  da je njihovo 
društvo letos praznuje 30 let obstoja in bodo ob tej obletnici organizirali državno razstavo. 
Razstava bo predvidoma med 3 in 15 decembrom 2010 v Biotehničnem šolskem centru Naklo. 



Dvorana je zelo primerna, parkirišč je dovolj in lokacija je v neposredni bližini avtoceste. Razstava 
bo izvedena v treh dneh. Že zdaj je povabil društva, da se v čim večjem številu udeležijo.  
 

Točka 10 
 
Predsedujoči g. Gjergek odpre razpravo na 10.točko.  
 
G. Jureš je podal informacijo o tekmovanju kanarčkov pevcev, ki bo zopet organizirano v 
novembru mesecu v Logatcu. 
 
Ker ni bilo več vprašanj oz. pobud, predsedujoči da zaključno besedo predsedniku Zveze: 
Predsednik g. Iztok Cilenšek se je zahvalil delegatom za opravljeno delo.  
 
Skupščina je bila zaključena ob. 12,20 uri. 
  
 
Zapisnikar:                    Predsedujoči skupščine:   Overovatelja zapisnika: 

Rolih Jože         Gjergek Karel    Gošte Jože 

                                                                        Furlan Željko 

           


