
 
 
 

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA ZVEZE DRUŠTEV GOJITELJEV PTIC SLOVENIJE 

Prisotni vsi člani predsedstva, član nadzornega odbora Beliš Franc in predsednik Zbora sodnikov Fornazarič 

Zlatko 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in pregled navzočnosti 

2. Pregled sklepov prejšnje seje  

3. Poročilo blagajnika o finančnem poslovanju Zveze za leto 2021 

4. Poročilo predsednika ZS za leto 2021 in plan dela za leto 2022 

5. Priprava delovno finančnega plana za leto 2022 

6. Priprave na 46. Skupščino Zveze 

7. Razno (izbor organizatorja 30. Državnega tekmovanja 2022, aktivnosti Zveze pri uveljavitvi zakona o  

    zaščiti živali, pobude članov predsedsedstva 

 

Seja predsedstva Zveze društev gojiteljev ptic Slovenije je bila izvedena 12.3.2022 s pričetkom ob 10:00 uri 

v Gostišču Verdelj, Šalek 12, Velenje. 

 

1. Pozdrav in pregled navzočnosti 

 

Sejo je z uvodnim pozdavom odprl predsednik Zveze g. Ramšak Ivan. Sledil je pregled navzočnosti in 

sprejem sklepa. 

 

Sklep 1: Na seji je prisotnih 7 od 7 članov predsedstva in je sklepčna, ter tako lahko nadaljuje z delom. 

 

2. Pregled sklepov prejšnje seje 

 

Izvedeni so bili vsi sklepi sprejeti na prejšnji seji Zveze, ki so lahko bili glede na situacijo z Covid19 boleznijo. 

 

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 16.307,16 EUR 

prihodkov (članarina Zvezi – 8.724,40, naročila obročkov – 5.562,76, prijavnina svetovno prvenstvo Italija 

2022 – 2.070,00, ter akontacija sodnikov za izvedbo strokovne ekskurzije – 400,00 EUR) in 13.976,16 EUR 

odhodkov (potni stroški predsedstvo in ZS – 671,40, plačilo prijave svetovno Italija – 2.248,00, bančni 

stroški – 124,58, gostinske storitve – 505,75, članarina COM/OMJ 460,00, transport ptic Cesena – 501,84, 

sofinanciranje državne razstave – 3.000,00, nakup stojal za kletke – 512,00 EUR, plačilo obročkov 5.564,12, 

poštne storitve 120,71 in drugi odhodki  (domena, zaključni račun…) 267,76). Iz leta 2020 je bilo prenosa 

sredstev 10.063,68 EUR. Stanje na TRR Zveze je bilo na dan 31.12.2021 12.394,68 EUR   

 



Po podanem poročilu blagajnika Zveze je bil sprejet  sledeči  sklep. 

 

Sklep 2: Predsedstvo potrdi poročilo blagajnika in se ga uporabi za pripravo zaključnega računa za leto 

2021 – sprejeto soglasno.  

 

4. Poročilo predsednika ZS za leto 2021 in plan dela za leto 2022 

 

Predsednik ZS g. Fornazarič je povedal, so sodniki ZS v letu 2021 opravili ocenjevanja na društvenih 

razstavah ( Obalno društvo – Fornazarič in cilenšek D., Kočevje – Cilenšek Dejan), državnem prvenstvi – vsi 

sodniki in na mednarodnih tekmovanjih (Cesena Italija – Fornazarič, Turčija mednarodno tekmovanje – 

Šolar, Turčija svetovno prvenstvo za leto 2020 – Cilenšek D, državno prvenstvo Hrvaške v Splitu – Gjergek. 

Poleg tega je v letu 2021 uspešno opravil izpit g. Vetrih Roman za skupino D. 

 

Za leto 2022 pa je bila v januarju planirana strokovna ekskurzija sodnikov na svetovno prvenstvo, ki pa je 

zaradi Covid situacije odpadla, zato je prestavljena na sledeče svetovno prvenstvo v januarju 2023 – 

sredstva akontacije se pustijo na zveznem računu in se bodo koristila ob izvedbi. Seja ZS je predvidena v 

septembru 2022 skupaj z sejo predsedstva. Poleg tega pa v letu 2022 planiramo ocenjevanje na društvenih, 

odprtih in mednarodnih prvenstvih kamor bodo povabljeni. 

 

Po podanem poročilu predsednika ZS je bil sprejet naslednji sklep 

 

Sklep 3: Predsedstvo sprejme podano poročilo za leto 2021 in plan dela za leto 2022 – sprejeto soglasno. 

 

Odprta je bila tudi razsprava glede obveznega predhodnega tekmovanja, kot kvalifikacije za državno 

prvenstvo v letu 2022 in sprejet sledeči sklep 

 

Sklep 4: Glede na pravilniK o tekmovanjih Zveze je za sodelovanje na državnem tekmovanju v tekočem 

letu je potrebno opraviti predhodno tekmovanje, v primeru izrednih razmer – ni možno izvesti 

predhodnih tekmovanj, pa bo predsedstvo o tem pravočasno obvestilo vse članice.  

 

5. Priprava delovno finančnega za leto 2022 

 

Predsednik Zveze g. Ramšak je podal predlog delovnega plana za leto 2022. Podoben je lanskemu in 

zajaema: 

- članstvo Zveze, trenutno je aktivnih 23 društev in upamo, da to število ostane enako 

- seje predsedstva – predvidoma tri seje, prva v marcu pred skupščino Zveze, druga v septembru pred 

jesenskimi tekmovanji – le ta bo sovpadala z sejo Zbora sodnikov in zadnja v decembru po koncu domačih 

razstav in pred svetovnim prvenstvom 

- aktivnosti ZS bo planiral predsednik ZS, Zveza pa od ZS pričakujeda bo ocenil ptice na vseh tekmovanjih 

pod okriljem Zveze in  na tekmovanjih v tujini, kamor bodo pač vabljeni 

- Inventar Zveze – smiselen bi bil razmislek o nabavi dodatne potrebne opreme za tekmovanja 

- Tekmovanja – poleg društvenih je želja po vsaj eni odprti razstavi in državni razstavi. Planiramo udeležbo 

na enem mednarodnem tekmovanju in svetovnem prvenstvu. Ker pa se med članstvom pojavlja vprašanje o 

smiselnosti udeležbe na razstavah v tujini (preozek krog društev, ki se le tega udeležijo), so predlogi  - da se 

sredstva namenjena temu prerazporedijo za odprte razstave doma. 

- Komunikacija z društvi bo potekala po ustaljenih načinih preko elektronske pošte in naše strani Zveze. 

Prav tako po elektronski poti poteka sodelovanje z zvezami sosednjih držav, ter COM in OMJ. 



- Naročanje obročkov – za leto 2023 so predvidena tri naročila obročkov in sicer, 30.6.2022 prvo naročilo, 

1.12.2022 – drugo naročilo, in pa 28.2.2023 tretje naročilo 

- Članarina Zveze – trenutno stanje pri naročilu obročkov je takšno, da zagotavlja normalno izvedbo 

programa Zveze, zato se predvideva višina članarine v enakem obsegu kot v preteklih letih. Na računu Zveze 

se je nabralo nekaj denarja, zaradi okrnjenosti izvedbe programa v preteklih dveh letih, ki so bili poslediva 

Covid situacije.  

- Priprava na volitve v letu 2023 – leto 2023 bo volilno leto za organe Zveze, zato je potrebno razmišljati in 

poiskati ljudi, ki bodo prevzeli vodenje Zveze v prihodnosti. 

 

Nato je blagajnik Zveze g. Remic podal še finančni plan, ki predvideva prihodke v višini 14.900,00 EUR in 

sicer iz naslova članarine 7.400,00 EUR, iz naslova naročila obročkov 5.000,00 EUR, prijavnina za svetovno 

prvenstvo v višini 2.400,00 in iz naslova drugih prihodkov  v višini 100,00 in odhodke v višini 14.970,00 in 

sicer potni stroški predsedsvo in ZS 1.700,00 EUR, plačilo prijavnine svetovo prvenstvo 2.400,00 EUR, 

sofinanciranje državnega tekmovanja – 3.000,00 EUR, gostinske storitve 1.000,00 EUR, članarina COM in 

OMJ 460,00 EUR, pklačilo obročkov 5.120,00 EUR ter ostali stroški  1.290,00 EUR. Za izvedbo plana se 

predlaga članarina po društvu v višini 50,00 EUR in članarina za posameznika po obročku v višini 0,40 EUR. 

 

Predsedstvo se z podanim predlogom delovno finančnega plana strinja in je sprejelo sklep 

 

5. Sklep: Predsedstvo potrjujem delovno finančni plan in ga daje v potrditev na skupščini Zveze – sprejeto 

soglasno. 

 

6. Priprava na 46. Skupščino Zveze 

 

Na razpis za dobitnike priznanj Zveze so prišli 3 predlogi za dobitnike Pisnih priznanj Zveze (Mali Bojan – 

DVVP Ljubljana Grilček, Božič Marko – DVVP Koroške in Pesjak Mihael – DVVP Koroške), 4 predlogi za 

Srebrni znak Zveze (Šuštaršič Dušan – DVVP Grosuplje, Glazerin Brane – DVVP Grosuplje, Ciuha Zvone – 

DVVP Ljubljana Grilček in Zajamšek Drago – DVVP Koroške) ter 1 predlog za prejemnika Zlatega znaka Zveze 

(Markuš Irena – DVVP Koroške). Poleg tega je predsednik Zveze g. Ramšak tudi predlagal podelitev plakete 

Zveze g. Lebar Izidorju – DVVP Beltinci. 

Po pregledu vseh prispelih predlogov je predsedstvo sprejelo sledeče sklepe: 

 

6. Sklep: Predsedstvo podeli Pisno priznanje Zveze za leto 2021 Mali Bojanu, Božič Marku in Pesjak 

Mihaelu – sprejeto soglasno. 

 

7. Sklep: Predsedstvo podeli Srebrni znak Zveze za leto 2021 Šuštaršič Dušanu in Glaterin Branetu – 

sprejeto soglasno. 

 

8. Sklep: Predsedstvo podeli Zlati znak Zveze Markuš Ireni – sprejeto soglasno. 

 

9. Sklep: Predsedstvo podeli Plaketo Zveze Lebar Izidorju – sprejeto z 5 od 7 glasov. 

 

Predsednik je podal predlog za izvedbo Skupščine Zveze in sicer se bo le ta izvedla 23.4.2022 v Gostišču 

Verdelj v Velenju s pričetkom ob 10:00 uri. Na Skupščino se poleg delegatov društev vabi bivše predsednike 

Zveze, člane predsesdtva Zveze, člane Nadzornega odbora Zveze, člane disciplinske komisije Zveze ter 

prejemnike zlatih in srebrnih znakov Zveze ter prejemnika plakete Zveze. Vabila z potrebnimi materiali se v 

društva posreduje do 24.3.2022. 



 

10. sklep: Predsedstvo potrjuje termin in kraj izvedbe Skupščine Zveze in časovnico, ter vabljene – 

sprejeto soglasno. 

 

7. Razno 

 

- Na razpis za organizatorja 30. Državnega tekmovanja ptic je prispela prijava Društva gojiteljev malih živali 

Ptuj. 

 

11. sklep: Predsedstvo potrjuje Društvo gojiteljev malih živali Ptuj za organizatorja 30. Državnega 

tekmovanja – sprejeto soglasno. 

 

- Podpredsednik Zveze g. Kastelic in tajnik Zveze g. Cilenšek sta podala informacijo, da Zveza aktivno 

sodeluje pri uveljavitvi zakona o zaščiti živali. Namreč  Zveza je podprla ustavno pritožbo na sprejeti Zakon o 

zaščiti živali skupaj z drugimi zainteresiranimi pobudniki, ki je uspela. Poleg tega pa tudi pripravlja seznam 

dovoljenih vrst ptic za zadrževanje v kletkah, ki bo posredovan komisiji ustanovljeni za pripravo le tega na 

ministrstvu. 

 

S tem je bila seja predsedstva zaključena ob 12:30 uri. 

 

 

 

Zapisal sekretar Zveze:        

Dejan Cilenšek 


