ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA ZVEZE DRUŠTEV GOJITELJEV PTIC SLOVENIJE
Odsotni: Ramšak Ivan, Lebar Izidor
Prisotni član nadzornega odbora - Šolar Aleš in predsednik ZS Fornazarič Zlatko.
Dnevni red:
1. Pozdrav in pregled navzočnosti
2. Pregled sklepov Skupščine Zveze
3. Poročilo blagajnika o finančnem poslovanju Zveze
4. Poročilo tajnika o prvem naročilu obročkov za leto 2022
5. Poročilo predsednika Zbora sodnikov (predlogi ZS za izvedbo tekmovanj)
6. Priprave na jesenska tekmovanja
7. Razno
Seja predsedstva Zveze društev gojiteljev ptic Slovenije je bila izvedena 25.9.2021 s pričetkom ob 10:40 uri
v Grosupljem.
1. Pozdrav in pregled navzočnosti
Sejo je ob odsotnosti predsednika Zveze g. Ramšaka z uvodnim pozdavom odprl podpredsednik Zveze g.
Kastelic Marjan. Sledil je pregled navzočnosti in sprejem sklepa.
Sklep 1: Na seji je prisotnih 5 od 7 članov predsedstva in je sklepčna, ter tako lahko nadaljuje z delom.
2. Pregled sklepov Skupščine Zveze
Predsedstvo je od sprejetih sklepov na skupščini Zveze izvedlo 1 naročilo obročkov za leto 2022.
3. Poročilo blagajnika o finančnem poslovanju v letu 2021
G. Remic je podal poročilo o finančnem poslovanju Zveze v letu 2021. V letu 2021 je bilo 12.956,36 EUR
prihodkov (donaročila obročkov za leto 2021, naročilo obročkov za leto 2022 in plačilo članarine društev za
leto 2022), ter 4.187,60 EUR odhodkov ( plačilo obročkov za leto 2021, zaključni račun za leto 2020, nakup
stojal Italgabie, COM članarina, strošek izvedbe Skupščine Zveze, plačilo domene Zveze, potni stroški
predsedstva Zveze, bančni stroški). Tako, da je stanje na TRR Zveze dne 21.9.2021 18.832,44 EUR.
Zveza ima odprte terjatve do društev v višini 645,35 EUR.
Po podanem poročilu blagajnika Zveze sta bila sprejeta sledeča sklepa.

Sklep 2: Predsedstvo potrdi poročilo blagajnika
Sklep 3: Dolžnike se pozove, da poravnajo svoje dolžnosti.
4. Poročilo tajnika o prvem naročilu obročkov za leto 2022
Tajnik Zveze Cilenšek Dejan pove, da je bilo v 1 naročilu obročkov za leto 2022 naročenih 11.600 obročkov.
Naročilo je izvedlo 22 od 24 društev včlanjenih v Zvezo in 227 gojiteljev.
Tajnik tudi pove, da je pričakovana dobava obročkov iz prvega naročila med 10 in 15.10.2021.
5. Poročilo predsednika Zbora Sodnikov
Predsednik Zbora sodnikov g. Fornazarič Zlatko je povedal, je bila pred sejo predsedstva opravljena seja
Zbora sodnikov Slovenije na katerih so bili sprejeti sledeči sklepi predlogov za predsedstvo:
- ZS predlaga višino takse za ocenjevanje v višini 45,00 EUR in višino potnih stroškov 0,20 EUR/km
- ZS prelaga sprejetje tekmovalnih skupin COM za leto 2021/2022, kot tekmovalne skupine za izvedbo
tekmovanj pod okriljem Zveze za leto 2021
- namesto sodelovanja na kongresu OMJ v Turčiji (časovno pokrivanje z državnim prvenstvom), predlaga
delno pokritje stroškov ZS za udeležbo na strokovno ekskurzijo na svetovno prvenstvo v Piazenci januarja
2022, vsi zainteresirani sodniki vplačajo 50,00 EUR kotizacije najkasneje do 30.10.2021
- ZS predlaga da se razpis za tekmovanja pošlje v društva najkasneje 1.10.2021, rok za odgovor društev je
19.10.2021 in opravljeno delegiranje do 25.10.2021
6. Priprave na jesenska tekmovanja
- potrditev predlogov Zbora sodnikov
Prisotni člani so glede na podane predloge predsedstva odprli razpravo. Načeloma je bilo soglasje z vsemi
predlogi Zbora sodnikov, razen v primeru povišanja višine potnih stroškov iz 0,18 na 0,20 EUR/km saj za to
ne obstajajo tehtni razlogi. Sprejeti so bili naslednji sklepi
Sklep 4: Tekmovalne skupine Zveze se uskladijo z COM tekmovalnimi skupinami za leto 2021/2022
Sklep 5: Potrdi se taksa za ocenjevanje v višini 45,00 EUR, potni stroški pa v višini 0,18 EUR/km. Potni
stroški veljajo tudi za ostale organe Zveze. (sprejeto z 3 proti 2 glasovoma)
Sklep 6: Sprejme se predlog Zbora sodnikov o sofinanciranju udeležbe na strokovni ekskurziji v Piacenza
Italija v podani obliki. Torej, da se delno pokrijejo stroški ekskurzije po opravljeni obračunu po prijavi in
vplačilu kotizacije zainteresiranih sodnikov.
Sklep 7: Sprejme se predlog terminskega razporeda prijave tekmovanj in delegiranja v predlagani obliki.
- Državno prvenstvo 2021
G. Kastelic predstavi terminski plan izvedbe državnega prvenstva v Grosupljem in sicer:
- sprejem ptic 2.12.2021 od 13:00 do 19:00 ure
- ocenjevanje ptic 3.12.2021
- razstava odprta za javnost 4.12.2021 od 8:00 do 19:00 ure in 5.12.2021 od 8:00 do 14:00 ure
- za prijavnino predlaga 4,50 EUR po ptici in obvezen katalog 5,00 EUR

Sklep 8: Predsedstvo potrdi terminski plan izvedbe državnega prvenstva in višino prijavnine 4,50 EUR po
ptici in obveznega kataloga v višini 5,00 EUR.
- Svetovno prvenstvo Turčija 2021
Tajnik Zveze pove, da jse termin izvedbe svetovnega prvenstva v Turčiji pokriva z izvedbo državnega
prvenstva v Sloveniji. Poleg tega je urejeno z strani organizatorja za prinos ptic v Turčijo ne pa tudi za vračilo
ptic iz Turčije.
Sklep 8: Svetovnega prvenstva v Turčiji se ne bomo udeležili.
- Mednarodna tekmovanja 2021
Ker v letu 2021 ne bo tekmovanja v Udinah in Caorlah, je tajnik predstavil mednarodno tekmovanje od
21.10 do 24.10.2021 v Ceseni. Prijava za to tekmovanje je do 17.10.2021, za ogled je obvezno izpolnjevanje
zelenega covidnega potrdila. Cena po ptici je 6,00 EUR in obvezen katalog 6,00 EUR.
Sklep 9: Zveza bo organizirala skupno prijavo ter prinos ptic na mednarodno tekmovanje v Ceseni 2021
- Svetovno prvenstvo Piacenza Italija – januar 2022
To je prvenstvo, ki bo izvedeno v klasičnem terminu za svetovna prvenstva in se bo izvedlo po klasičnem
postopku, najverjetneje v sodelovanju z hrvaško zvezo.
G. Kastelic predlaga, da bi pokril stroške potovanja v višini 500,00 EUR, kot donacijo za možnost oglaševanja
njegovega podjetja na slovenkem predstavitvenem prostoru med samo razstavo
Sklep 10: Zveza bo organizirala skupno prijavo ter prinos ptic na svetovno prvenstvo v Italijo.
Sklep 11: Na slovenski stojnici se bo lahko predstavljalo podjetje BUBA d.o.o zaradi donacije 500,00 EUR
za prinos ptic.
7. Razno
Tajnik Zveze je seznanil člane predsedstva, da je Zveza prejela pritožbo glede uporabe avtorsko zaščitene
vsebine na spletni strani Zveze. Sporna vsebina je bila že umaknjena z spletne strani.
Zapisal sekretar Zveze:
Dejan Cilenšek

