Trr: 02338-0092290258
D.št.Zveze:21449708
http://zdgpslo.si
Tel.: 0038651384660
Številka: DC2/2019
Mesto: Zagorje ob Savi
Datum: 11.2.2019
Zadeva: Zapisnik seje predsedstva Zveze, z dne 8.2.2019

Predsedstvo Zveze je opravilo svojo redno sejo dne 8.2.2019 s pričetkom ob 10:00 uri v gostišč Mahorič
Orehovlje 31, Miren.
Na sejo so bili poleg članov predsedstva Zveze, vabljeni še predsednik NO g. Humar Franko, stari predsednik
ZS g. Cilenšek Istok, novi predsednik ZS g. Fornazarič Zlatko in predsednik disciplinske komisije g. Terpin
Zdravko
Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pozdrav in pregled navzočnosti
Pregled sklepov prejšnje seje
Poročilo iz Svetovnega prvenstva in obračun (g. Dejan in g. Kogoj)
Finančno poročilo (g. Lebar)
Priprava delovno finančnega plana za leto 2019
Poročilo g. Vasleta o inventarju
Priprava na volilno skupščino Zveze
Razno

K 1. Točki
Sejo je z uvodnim nagovorom odprl predsednik Zveze g. Ramšak Ivan. Sledila je ugotovitev prisotnosti in
sicer se je zaradi službenih obveznosti g. Vasle Jože. Sprejeta sta bila sledeča sklepa:
1. Sklep: Na seji je prisotnih 7 od 7 članov predsedstva, zato se potrdi sklepčnost.
2. Sklep: Za potek seje se potrdi predlagani dnevni red.

K 2. Točki
Predsednik seznani prisotne z dopisom društva Murska Sobota vezanega na 11 sklep pretekle seje
predsedstva z dne 23.1.2018. V sklepu predsedstvo od Zbora sodnikov zahteva, da na društvena

tekmovanja ne delegira svojih članov v društvih, katerih člani so. Društvo Murska Sobota je v svojem
dopisu, navedla da so tekmovanje izvedli, niso pa poslali poročila o tekmovanju, poleg tega pa je njihovo
mnenje, da ne gre enačiti primera iz leta 2017/18, ko dotični gojitelj, ni sodeloval na državnem prvenstvu, je
pa nato sodeloval na svetovnem prvenstvu. Po seznanitvi z dopisom je predsednik Zveze predal besedo g.
Fornazariču, ki je zagotovil da bo Zbor sodnikov upošteval sklep predsedstva in v bodoče ne bo delegiral
nobenega sodnika na njim domača društvena tekmovanj.
Na 9. Sklep o podaljšanju roka prijave za organizatorja državnega prvenstva v letu 2019 sta prispeli dve
prijavi in sicer prijava društva Nova Gorica in prijava društva Ptuj. Predsedstvo je po kratki razpravi z 4 proti
3 glasovom sprejelo sklep:
3. sklep: Za organizatorja 28. Državnega tekmovanja ptic Slovenije se izbere Društvo gojiteljev
malih živali Ptuj. Tekmovanje po potekalo od 6 do 8.12.2019.
K 3. Točki
g. Cilenšek Dejan je podal poročilo prinesiteljev iz svetovnega prvenstva Zwolle Nizozemska 2019. V
poročilu, ki je tudi priloga tega zapisnika je prikazan tako vsebinski potek izvedbe, kot tudi finančni del. V
zapisniku je zavedeno, da je med transportom in samim dogodkom prišlo do pogina 3 slovenskih ptic in
odtujitve 1 slovenske ptice, ter pogina 6 hrvaških ptic in odtujitve 2 ptic, od katerih se je 1 našla v Švici.
Predsednik je nato povedal, da je prejel dopis člana, ki sprašuje zakaj so bile prepeljane tudi ptice 5
italijanskih gojiteljev?
G. Kogoj je odgovoril, da so ti gojitelji tudi člani društva Nova Gorica in posledično tudi člani Zveze, ker pa
niso rezidenti v Sloveniji, ne morejo tekmovati za Slovenijo po pravilih COM-a. Ni pa bilo zaradi teh
dodatnih ptic, narejenega nobenega dodatnega stroška.
K 4. Točki
Blagajnik Zveze g. Lebar je povedal, da je v obdobju od zadnje seje predsedstva dne 23.12.2018, prišlo do
spremembe z izdajo kotizacije za svetovno prvenstvo v višini 1.000,00 EUR, plačilom članarine COM in OMJ
v višini 460,00 EUR in plačilom obročkov drugega naročila društev Komenda, Murska Sobota in Nova Gorica,
tako, da je stanje na računu Zveze 7.200,00 EUR.

K 5. Točki
Predsednik Zveze in blagajnik sta predstavila delovno finančni plan za leto 2019, v katerem se predvideva
na prihodkovni strani 13.600,00 EUR realizacije. Med prihodki se predvideva prihodek iz naslova članarine v
višini 7.450,00 EUR, plačilo za obročke v višini 4.050,00 EUR, prijavnine za svetovno prvenstvo v višini
1.850,00 EUR in pa prihodki iz strani donacij in ostalega v višini 250,00 EUR.

Na odhodkovni strani pa se predvideva plačilo obročkov v višini 3.880,00 EUR, sofinanciranje državne
razstav v višini 3.000,00 EUR, Prijavnina za svetovno prvenstvo v višini 1.850,00 EUR, stroški svetovne
razstave (gorivo, dnevnice,cestnine…) 1.230,00 EUR, bančni stroški (vodenje, uporabnina, provizija) v višini
210,00 EUR, potni stroški (seje predsedstva, zbor sodnikov, transport ptic na razstave podprte z strani
Zveze) 1.460,00 EUR, gostinske storitve (seje predsedstva in skupščina Zveze) 1.230,00 EUR, članarina COM
in OMJ 480,00 EUR, materialni stroški (dopolnitev inventarja, izdelava plaket, ploščic, priznanj, potrošni
material…) 560,00 EUR, drugi odhodki (podaljšanje domene, plačilo zaključnega računa, pošta…) 230,00
EUR, kar bi skupaj znašalo 13.600,00 EUR.
V okviru teh stroškov se predvideva izvedba 3 do 4 sej predsedstva, izvedba volilne skupščine Zveze,
podpora delovanju Zbora sodnikov – tablično ocenjevanje, podpora pri sodelovanju na vsaj 1 mednarodni
razstavi in odprtem prvenstvu, prinos ptic na svetovno prvenstvo, dopolnitev inventarja Zveze drobni
material, palčke za kletke za postavne kanarčke in 3 kompletov belih stojal, sofinanciranje državnega
prvenstva ptic.
G. Terpin je podal vprašanje, ali bodo ob morebitnem prehodu na ocenjevanja na tablice na državnem
prvenstvu in drugih morebitnih večjih tekmovanjih v Sloveniji, v Zboru sodnikov tudi povečali kvoto ptic na
sodnika, saj je ocenjevanje preko tablic hitrejše?
G. Fornazarič je odgovoril, da ne, saj ni smisel ocenjevanja preko tabličnih računalnikov v povečanju
ocenjenih ptic na sodnika ampak v večji kvaliteti ocenjevanja in izogibanju morebitnim napakam pri
seštevanju…
Poleg tega je svoj odgovor na podano vprašanje povedal tudi predsednik Zveze, ki je zagotovil, da bodo na
državnem tekmovanju sodelovali vsi slovenski sodniki, tudi če ne bo zadosti ptic, ker Zveza prispeva
3.000,00 EUR k organizaciji le tega, drugo pa je ocenjevanje na morebitnih odprtih ali mednarodnih
razstavah, kjer Zveza ne podpre le tega finančno, tu pa je število sodnikov, ki se jih na tekmovanje povadi
odvisno od organizatorja.
Ker se je v zadnjem obdobju število naročenih obročkov ustalilo in ni opaziti padanja naročila števila bo
predsedstvo na skupščini predlagalo v sprejem članarino v nespremenjeni obliki in sicer 50,00 EUR po
društvu in 0,40 EUR po naročenem obročku.
4. Sklep: Predsedstvo je potrdilo predviden delovno finančni plan, ki bo poslan skupaj z obširnejšo
obrazložitvijo za potrditev na skupščini Zveze.
K 6. Točki
Gospodar Zveze je povedal, da se stanje inventarja v preteklem obdobju ni spremenilo in ostaja enako kot
je bilo predstavljeno na zadnji skupščini.
Predsednik je povedal tudi, da ima Zveza večjo količino črnih stojal, ki pa za uporabo z trenutnimi kletkami
ne pride več v poštev, zaseda pa kar precejšen prostor v skladiščnih prostorih. Zato bo na skupščini podan

predlog o odpisu le tega, možnosti pa sta dve in sicer je ena možnost, da se ga razdeli v zainteresirana
društva, druga pa je odprodaja le tega kot staro železo.
Tudi letos bo organizirano čiščenje inventarja, kot v preteklem letu. Predsedstvo bo določilo, datum in
pozvalo vsa društva, da se le tega udeležijo. Nikogar se ne bo vabilo osebno ali poimensko, kot je bilo po
lanski akciji zaslediti iz nekaterih komentarjev, ali pa da bi čiščenje morali opraviti člani Zbora sodnikov
Zveze. Inventar je last Zveze in s tem vseh njenih članic, zato je za pričakovati, da se akcije udeležijo vse
članice, sigurno pa se mora tega udeležiti članica Zveze, ki je zadnja uporabljala inventar.
K 7. Točki
Sledila je točka priprave na volilno skupščino Zveze. V razpravi so bili določeni datumi za posamezna
opravila in sicer:
- evidentiranja kandidatov za člane organov Zveze – društva morajo na naslov sekretarja posredovati imena
kandidatov za posamezne funkcije v organih Zveze, najkasneje do 28.2.2019
- društva morajo najkasneje do 28.2.2019 poslati na naslov sekretarja Zveze kandidate za odličja Zveze
- predsedstvo bo izvedlo svojo redno sejo dne 2.3.2019, na kateri se bo potrjevalo kandidatne liste in
prejemnike odličij Zveze, ter pripravilo vse potrebne materiale za skupščino Zveze
- 4.3.2019 bodo v društva posredovani vsi materiali potrebni za izvedbo skupščine Zveze
- Skupščina Zveze se bo izvedla dne 6.4.2019 (termin in kraj bosta posredovana skupaj z vabilom)
5. sklep: Predsedstvo potrdi predlagan terminski plan za izvedbo skupščine
K 8. Točki
Predsednik Zveze je povedal, da je z strani enega izmed članov Zveze prejel pritožbo, da je 3 naročilo za
obročke prekmalu in da se sprašuje, če ni izvedeno tako kmalu zaradi nekaterih, ki so nabavili nove ptice na
svetovnem prvenstvu in sedaj potrebujejo hitro obročke, saj bi po mnenju tega posameznika bilo potrebno
3 naročilo izvesti v aprilu ali maju.
Glede na dopis je bila odprta razprava, v kateri je prišlo do zaključka, da se bo na skupščini doreklo datume
posameznih naročil in pa morebitno povečanje števila naročil, saj lahko ostanemo na trenutnem številu
naročil, ali pa se gre v skrajnost, kot jo ima sicer tudi FOI, ko lahko naročajo obročke vsak mesec (ampak FOI
ima za to zaposlenega človeka).
S tem je bila seja zaključena ob 13:00 uri.
Sekretar Zveze:
Dejan Cilenšek

