ZAPISNIK 43. REDNE LETNE PROGRAMSKO VOLILNE SKUPŠČINE ZVEZE DRUŠTEV GOJITELJEV PTIC
SLOVENIJE
43. letna Skupščina ZDGP Slovenije je potekala dne 6.4.2019 v gostišču Verdelj, Šalek 14, 3220
Velenje s pričetkom ob 10:00 uri. Za Skupščino je bil predlagan sledeči dnevni red:

1.
2.
3.
4.

Pozdrav Predsednika Zveze in otvoritev Skupščine
Ugotovitev prisotnosti in objava sklepčnosti skupščine
Potrditev Poslovnika o delu Skupščine
Izvolitev organov Skupščine
a.) Delovno predsedstvo
b.) Volilna komisija
c.) Zapisnikar
d.) 2 overovatelja zapisnika
5. Poročila:
a.) predsednika
b.) sekretarja
c.) blagajnika
d.) gospodarja
e.) predsednika Zbora sodnikov
f.) Nadzornega odbora
g.) Disciplinske komisije
6. Razprava in sprejem poročil
7. Razrešitev predsednika, članov predsedstva, Nadzornega odbora in disciplinske
komisije
8. Volitve:
a.) predsednika
b.) predsedstva
c.) Nadzornega odbora
d.) Disciplinske komisije
9. Pregled in sprejem delovno finančnega plana za leto 2019
10. Podelitev priznanj Zveze za leto 2018
11. Informacija o organizatorju 28. državnega prvenstva
12. Sprejem Društva gojiteljev malih pasemskih živali Dravinjska dolina v Zvezo
13. Vprašanja in pobude delegatov

K. 1 točki
Skupščino je z uvodni nagovorom in pozdravom odprl predsednik ZDGP g. Ramšak ivan
K. 2 točki
Na Skupščini je po pregledu pooblastil prisotnih 19 od 23 društev včlanjenih v Zvezo.
1. Sklep: Skupščina je z prisotnostjo 19 delegatov članic Zveze sklepčna in lahko nadaljuje z
delom.
K. 3 točki
Predsednik Zveze g. Ramšak Ivan je predstavil Poslovnik o delu Skupščine, ki so ga delegati prejeli, kot
prilogo vabilu na Skupščino. Po predstavitvi Poslovnika je sledilo glasovanje o sprejemu le tega.

2. Sklep: Skupščina je soglasno sprejela predlagani Poslovnik, ki je priloga zapisnika.
K 4. Točki
Predsednik je navzoče povprašal o predlogih za člane delovnega predsedstva. Za delovnega
predsednika sta bila predlagana g. Lah Alojzij in g. Gjergek Karel.
3. Sklep: Za delovnega predsednika je bil izvoljen g. Lah Alojzij
Za člana delovnega predsedstva sta bila predlagana g. Rolih Jože in g. Vidmar Roman.
4. Sklep: Za člana delovnega predsedstva sta izvoljena g. Rolih Jože in g. Vidmar Roman.
Za zapisnikarja je predlagan g. Cilenšek Dejan, za overovatelja zapisnika pa g. Trafela Ivan in g.
Kastelic Marjan.
5. Sklep: Za zapisnikarja se imenuje g. Cilenšek Dejana, za overovatelja zapisnika pa g. Trafela
Ivana in g. Kastelic Marjana.
Predlog za volinlno komisijo je sledeči, predsednik g. Perič Matjaž, člana g. Vesenjak Bojan in g. Rant
Janez.
6. Sklep: Kot predsednika volilne komisje se imenuje g. Perič Matjaža in pa za člana komisije g.
Vesenjak Bojana in g. Rant Janeza.
Predsednik Zveze g. Ramšak Ivan je izvoljene pozval naj zasedejo svoja mesta.
Delovni predsednik g. Lah Alojz je prevzel vodenje skupščine, z zahvalo delegatom za njihovo
podporo in dal na glasovanje predlagani dnevni red Skupščine.
7. Sklep: Skupščina sprejme predlagani dnevni red .
K 5. Točki
Sledilo je podajanje poročil po razpisanem dnevnem redu. Vsi nosilci svojih funkcij so podali svoja
poročila, ki so priloge tega zapisnika, razen poročila Zbora Sodnikov, ki ga je podal g. Fornazarič kot
novi predsednik organa, tudi za obdobje ko je le tega še vodil g. Cilenšek Istok, saj slednji ni bil
prisotnen na Skupščini.
K 6. Točki
Sledila je razprav po poročilh glede na vrstni red v katerem so bila podana.
G. Rolih Jože (Ilirska Bistrica) je v svoji razpravi na poročilo predsednika Zveze, njegovo in delo
celotnega vodstva Zveze ocenil kot zelo kvaliteno in korektno.
8. Sklep: Skupščina je sprejela podano poročilo predsednika soglasno.
G. Marjan Kastelic (Grosuplje) je v svoji razpravi na poročilo sekretarja poudaril dobro delo le tega in
g. Kogoj Matjaža kot prinesiteljev ptic Slovenije na mednarodna tekmovanja.
9. Sklep: Skupščina je soglasno sprejela poročilo sekretarja.

G. Rolih Jože pove, pove da je poročilo blagajnika pripravljeno profesionalno in pregledno.
10. Sklep: Skupščina soglasno sprejme poročilo blagajnika Zveze
G. Kogoj Matjaž (predsedstvo Zveze) opozori na slabo udeležbo na čistilni akciji Zveze in pove, da se
morajo vsi člani Zveze zavedati, da je inventar last vseh ne samo posameznikov.
G. Lebar Izidor (predsedstvo Zveze) pove, da se člani društva Beltinci akcije niso udeležili, ker tudi oni
še skladiščijo del inventarja Zveze in le tega očistijo vsako leto.
G. Ramšak Ivan (predsednik Zveze) še enkrat poudari, da se morajo članice Zveze zavedati, da je
inventar Zveze last vseh in se tudi zahvali društvoma Zasavje in Beltinci, ker omogočata Zvezi
skladiščenje inventarja pri njih.
G. Sajovec Janez (član nadzornega odbora) pove da je pritožba gospodarja v njegovem poročilu delno
upravičena, saj je bila udeležba res slaba. Sam se akcije ni udeležil, ker je pričakoval udeležbo kakršna
je bila. Predlaga pa da se naslednja akcija bolj opredeli, tudi v smislu sankcij, ki lahko doletijo članice
ki se ne odzovejo.
G. Lah Alojzij (Ljubljana) pritrdi g. Sajovcu, da je marsikatero društvo smatralo akcijo kot prostovljno
in ne obvezno zato je bil odziv tudi slab.
G. Fornazarič Zlatko (predsednik Zbora Sodnikov) je kritičen do nekaterih izjav, ki so prišle iz članstva,
da naj si sodniki čistijo kletke če želijo ocenjevati ptice v čistih kletkah.
11. Sklep: Skupščina soglasno sprejme poročilo gospodarja.
G. Gjergek (Murska Sobota), novega predsednika ZS, poda glede volitev v ZS vprašanje o tem ali je že
znano ime tajnika ZS, ki ga ob izvoitvi ni predlagal.
G. Fornazarič (predsednik ZS) pove, da je novi tajnik ZS Cilenšek Dejan.
12. Sklep: Skupščina sprejme podani poročilo ZS.
Na poročilo Nadzornega odbora ni bilo razsprave.
13. Sklep: Skupščina soglasno sprejme poročilo Nadzornega odbora.
Na poročilo disciplinske komisije ni bilo razsprave.
14. Sklep: Skupščina soglasno sprejme poročilo Disciplinske komisije.
K 7. Točki
Glede na sprejeta poročila organov je predsedujoči dal na glasovanje razrešitev trenutnega vodstva
Zveze.
15. Sklep: Skupščina je soglasno sprejela razrešitev vseh članov organov Zveze.

K 8. Točki
Predsedujoči skupščini je pozval člane volilne komisije k zavzetju svojih mest. Nato je predal besedo
Cilenšek Dejanu, ki je prisotne delegacije pozval po vrstnem redu k prevezmu glasovnic in še enkrat
podal pravila glasovanja.
Po končanem glasovanju je volilna komisija podala rezultate:
-

-

Novi predsednik Zveze je z vsemi prejetimi glasovi postal Ramšak Ivan
V predsedstvo Zveze so bili izvoljeni v prvem krogu izvoljeni Cilenšek Dejan, Kastelic Marjan,
Remic Franci in Lebar Izidor, v drugem krogu sta bila izvoljena še GJergek Karel in Humar
Franko.
V Nadzorni odbor Zveze so bili izvoljeni Sajovec Janez, Beliš Franc in pa Šolar Aleš
V Disciplinsko komisijo pa so bili izvoljeni Gošte Jože, Paldauf Slovko in Kordež Maks

Po objavi rezultatov je predsedujoči skupščini predal besedo novo izvoljenemu predsedniku Zveze g.
Ramšaku. Le ta se je zahvalil delegatom za izkazano zaupanje in predlagal 15 minutni odmor, v
katerem bodo novoizvoljeni člani organov Zveze opravili kratek sestanek in določili funkcije v
posameznih organih.
Predsedujoči skupščini je prekinil skupščino za 15 minut .
Po končanem premoru je g. Ramšak predstavil novo razdelitev funkcij v predsedstvu in sicer je
podpredsednik Zveze g. Remic Franci, sekretar Zveze je Cilenšek Dejan, blagajnik Zveze Lebar Izidor,
gospodar Zveze g. Humar Franko in pa člana g. Gjergek Karel in g. Kastelic Marjan.
G. Sajovec Janez je predstavil razdelitev funcij v Nadzornem odboru in sicer je predsednik NO g.
Sajovec Janez, člana pa sta g. Beliš Franc in pa g. Aleš Šolar.
G. Paldauf pa je predstavil razdelitev funcij v Disciplinski komisiji in sicer je predsednik g. Gošte Jože,
člana pa sta g. Paldauf Slavko in g. Kordež Maks.
K 9. Točki
Predsedujoči skupščine je predal besedo predsedniku Zveze g. Ramšaku in pa blagajniku Zveze g.
Lebar Izidorju, ki sta predstavila delovno finančni plan za obdobje 2019-2020, ki sta prilogi originala
zapisnika. V svojem izvajanju je predesdnik povedal, da bo Zveza v tem obdobju sodelovala pri
prinosu ptic svojih gojiteljev na 2 do 3 mednarodne razstave, da bo Zveza podprla izvedbo državnega
prvenstva v enakem znesku, kot že v preteklih nekaj letih, da se predvideva 3 do 4 seje predsedstva,
in pa podpora delu Zbora sodnikov. Predvideva se 3 naročila obročkov, predsedstvo predlaga tudi
sprejem članarine v višini 50,00 EUR po društvu in pa 0,40 EUR po naročenem obročku za
posameznike, cene obročkov pa ostanejo nespremenjene.
Sledila je razsprava.
Prvi je za besedo zaprosil g. Remic Franci (v imenu društva Lišček Kranj) –člani društva so predlagali,
da bi bilo pri prvem naročilu možno naročiti manj kot 25 obročkov ene dimenzije , vendar pa bi
naročnik plačal zahtevano minimalno članarino za 25 obročkov.

G. Lebar Izidor (blagajnik Zveze) – zadeva bi bila problematična saj bi bile na računih različne količine
pri naročenih obročkih in članarini.
G. Cilenšek Dejan (sekretar Zveze) –prišlo bi do doatnega dela za sekretarja Zveze in nejasnosti glede
naročila obročkov in vplačane članarine .
G. Gjergek Karel (Murska Sobota) predlaga da bi se obveznih 25 obročkov razdelilo na 2 dimenziji.
G. Sajovec Janez (Nadzorni odbor) – do različnih predlogov glede minimalnih količin naročila
obročkov v povezavi z članarino Zveze, bo prihajalo, dokler bomo imeli članarino vezano na obroček.
3 naročilo obročkov naj se datumsko opredeli.
S tem je bila razprava zaključena in sprejeti so bili naslednji sklepi
16. Sklep: Članarina za društva za leto 2019 je 50,00 EUR, sprejeto z 18 od 19 glasov
17. Sklep: Članarina za posameznika za leto 2019 je 0,40 EUR po obročku, sprejeto z 18 od 19
glasov
18. Sklep: Cene obročkov za leto 2020 so – navadni do 6 mm 0,23 EUR, navadni nad 6 mm 0,31
EUR, debelostenski do 6 mm 0,37 EUR, debelostenski 6 mm in več 0,43 EUR in pa INOX 1,46
EUR, sprejeto soglasno
19. Sklep: Minimalno naročilo ob prvem naročilu ene dimenzije je 25 kos, ostale dimenzije pa 5
kos, sprejeto z 17 od 19 glasov.
20. Sklep: Predlagani delovno finančni načrt je soglasno sprejet.
K 10. Točki
Sledila je podelitev priznanj Zveze za leto 2018, zlati znak je prejel Fornazarič Zlatko (Nova Gorica),
srebrni znak so prejeli Kačič Dušan (Koroška), Obal Milan (Beltinci), Trafela Ivan (Zasavje) in Moro
Paola (Nova Gorica), pisno priznanje pa so prejeli Drev Martin (Koroška), Zajamšek Jan (Koroška),
Glazerin Brane (Grosuplje) in Disić Ivica (Maribor). Poleg tega je društvo Koroška prejelo priznanje
Zveze za delo v letu 2018, in pa posebne plakete Zveze vsi prejemniki odličij na svetovnem prvenstvu
na Nizozemske.
K 11. Točki
28. državno prvenstvo bo organiziralo DGMŽ Ptuj, v Špotni dvorani na Ptuju, kjer je na rzpolago
400m2 prostor. Prvenstvo bo izvedeno med 5. in 8.12.2019. Razpis in vse ostale informacije o
državnem prvenstvu bodo društva prejela pravočasno.
K 12. Točki
Predsednik Zveze g. Ramšak je prisotnim predal vlogo društva gojiteljev malih živali Dravinjska dolina
za sprejem v Zvezo. Navzoče je pozdravil tudi predstavnik tega društva.
21. Sklep: Skupščina je soglasno sprejela Društvo gojiteljev malih živali Dravinjska dolina in mu
dodelila številko društva 47.

K 13. Točki
G. Sajovec Janez – Misli, da je potrebno obdržati podporo Zveze sodelovanjem na mednarodnih
rasztavah in če je le mogoče le to tudi ražiriti na več teh.
G. Kastelic Marjan – Predstavi na kakšen način je možno pridobiti več sredstev iz občinskih
proračunov za društva, ki imajo v svojem nazivu varstvo – ohranjanje naravnih virov. Potrebno se je
prijaviti na razpise, ki prinašajo koncesnine iz področja lovstva. Njivovo društvo že kar nekaj let
pridobiva občinska sredstav iz tega naslova z postavljanjem krmilnic in gnetdilnic za ptice.
G. Trafela Ivan – Čiščenje in udeležba pričiščenju inventarja, se mora pripraviti z pravočasno in jasno
objavo, kjer se lahko navede, da je soudeležba možna z finančnim prispevkom in z udeležbo.
G. Ramšak Ivan – se strinja z g. Trafelo, vendar pa je mnenja, da ne bi šli v pobiranje finančnih
sredstev, kot vizogib udeležbi, je bolj podpornik volunterskega delovanja.
G. Kogoj Matjaž – pove, da je vodstvo društva Celovec odstopilo od sodelovanja pri projektu Midlle
Europe. Tako, za leto 2019 še ni znan organizator tega tekmovanja, saj imajo tudi v Udinah ravno v
tem obdobju volitve in bo šele po tem znano ali bodo oni organizator. Torej bi v tem primeru
tekmovanje organiziralo društvo Nova Gorica, ki pa bo morala za izvedbo le tega spremeniti razpisne
pogoje.
G. Sajovec Janez – Razume, da je za uspešno izvedbo tekmovanja kot je Midlle Europe za
organizatorja nujen tudi pozitivni finančni učinek, vendar naj bodo spremebe razpisnih pogojev
objavljene pravočasno.
G. Rolih Jože – Predlaga da naj se inventar za odpis poslika in posreduje v društva ali objavi na spletni
strani.
G Paldauf Slavko – Naj se pripravi predlog finančnega ovrednotenja inventarja za odpis.
G. Ramšak Ivan – Inventar, ki se nahaja v Beltincih in je predviden za odpis nima vrednosti, zato bo
predsedstvo v primeru, da ne bo odziva zanj iz društev, le tega uničilo.
S tem je bila skupščina zaključena ob 12:30 uri.
Original zapisnika z vsemi prilogami se nahaja v arhivu Zveze.

Delovni predsednik:

Zapisnikar:

Lah Alojzij

Cilenšek Dejan

Overovatelj zapisnika:

Overovatelj zapisnika:

Trafela Ivan

Kastelic Marjan

